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IZVORI SLOVENSKE USTAVE

Pos vet, 20. no vem ber 2008

Or ga ni za tor:

Dr žav ni svet Re pub li ke Slo ve ni je v so de lo va nju s Slo ven sko aka de mi jo zna no sti 
in umet no sti.

Pos vet sta po ve zo va la An ton Per šak, dr žav ni svet nik- pred stav nik in te re sov kul-
tu re in špor ta in dr. Tine Hri bar, pro fe sor na Fi lo zof ski fa kul teti Uni ver ze v Ljub lja-
ni in red ni član SAZU.

Uvodna na go vo ra:
• mag. Blaž Kav čič, pred sed nik Dr žav ne ga sve ta,
• An ton Per šak, dr žav ni svet nik- pred stav nik in te re sov kul tu re in špor ta.

Re fe rati:
• Dr. Tine Hri bar, Fi lo zof ska fa kul te ta Uni ver ze v Ljub lja ni,
• Dr. Dean Komel, Fi lo zof ska fa kul te ta Uni ver ze v Ljub lja ni,
• Dr. Miro Ce rar, Prav na fa kul te ta Uni ver ze v Ljub lja ni,
• Dr. Ma ri jan Pavč nik, Prav na fa kul te ta Uni ver ze v Ljub lja ni,
• Dr. Ivan Svet lik, Fa kul te ta za druž be ne vede Uni ver ze v Ljub lja ni,
• Dr. Velj ko Rus, Fa kul te ta za druž be ne vede Uni ver ze v Ljub lja ni,
• Dr. Jo že Men cin ger, dr žav ni svet nik- pred stav nik in te re sov uni verz, vi so kih 

in viš jih šol,
• Dr. Ja nez Šmi dov nik, upo ko je ni pro fe sor jav ne upra ve.
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Uvod

Po bu do za pos ve to va nje ob dvaj set let ni ci pi sa telj ske us ta ve, ka te re be se di lo je pod 
na slo vom ‘Gra di vo za slo ven sko us ta vo’ izš lo spom la di leta 1988 v po seb ni šte vil ki 
Ča so pi sa za kri ti ko zna no sti, je na seji I. raz re da za zgo do vin ske in druž be ne vede 
Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti podal aka de mik prof. dr. Velj ko Rus. Pr vič 
za ra di ob let ni ce same, dru gič pa za ra di tega, ker je oce nil, da je po njem pred vi de na 
re gu la ci ja raz mer ja med de lom in ka pi ta lom v pi sa telj ski us ta vi bolj do de la na kot pa 
v us trez nih čle nih ob sto je če us ta ve; obe nem pa je pri mer nej ša tudi z vi di ka kri ze, ki se 
je do volj raz loč no na po ve do va la že sre di leta 2008.

SAZU je po bu do po sre do va la Dr žav ne mu sve tu Re pub li ke Slo ve ni je. Z ve se ljem 
sta jo poz dra vi la in pod pr la tako pred sed nik Dr žav ne ga sve ta mag. Blaž Kav čič kot 
tudi dr žav ni svet nik An ton Per šak, ki je v ča su pi sa nja pi sa telj ske us ta ve pred se do val 
us tav ni ko mi si ji pri Druš tvu slo ven skih pi sa te ljev. Tako je Dr žav ni svet v so de lo va nju 
s SAZU 20. no vem bra 2008 or ga ni zi ral pos vet z na slo vom ‘Iz vo ri slo ven ske us ta ve’, 
na ka te rem smo naj prej z za do voljs tvom ugo to vi li, da je pi sa telj ska us ta va, z nje ni mi 
te melj ni mi iz ho diš či, pov ze ta v ob sto je čo Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je in v njej po sred-
no to rej tudi nav zo ča, hkra ti pa so re fe ren ti na pos ve tu pred la ga li vr sto spre memb in 
do pol ni tev, ki naj iz bolj ša jo us tav no-prav ne pred po stav ke de lo va nja po li tič ne ga si ste-
ma pri nas.

Ka kor je raz vid no iz ob jav lje nih re fe ra tov, se na ve de ni pred lo gi na na ša jo na vse 
dele us ta ve, naj več pa se jih na na ša na od pr ta vpra ša nja de lo va nja dr žav ne ure di tve. 
Vklju ču je jo nove pred lo ge gle de de lo va nja Dr žav ne ga zbo ra, Dr žav ne ga sve ta, pred-
sed ni ka re pub li ke, vla de itn. Po se ben pou da rek je pos ve čen od no su med temi or ga ni 
dr ža ve. Naj več no vih pred lo gov vse bu je jo re fe ra ti ‘Ma te ria Con sti tu tio nis’ aka de mi ka 
dr. Ma ri ja na Pavč ni ka, ‘Sim bio za med de lom in last niš tvom’ aka de mi ka dr. Velj ka 
Rusa in ‘Slo ven ska us ta va na preiz kuš nji prak se’ dr. Ja ne za Šmi dov ni ka. Kar ne kaj 
po sa mič nih pred lo gov pa je nav zo čih tudi v re fe ra tih dru gih re fe ren tov.

Na pod la gi tega dejs tva je bil na pos ve to va nju v ok vi ru raz pra ve po dan tudi pred-
log o ob li ko va nju po seb ne us tav ne sku pi ne, ki naj bi zbra la vsa na po ti la za iz bolj ša nje 
ob sto je če us ta ve in pri pra vi la tudi iz ho diš ča za nje no mo re bit no pre no vo. Za pre no vo 
v duhu 21. sto let ja in ob upo šte va nju dejs tva, da smo v mi nu lih dvaj se tih le tih po sta li 
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su ve re na evrop ska dr ža va, da je Slo ve ni ja po sta la čla ni ca OZN itn. Ob vseh pre vid-
nost nih po mi sle kih so ude le žen ci pos ve ta pred log ve či no ma pod pr li in tako se je za čel 
tudi pri prav ljal ni po sto pek gle de ob li ko va nja in se sta ve na ve de ne sku pi ne.

Po raz go vo rih s pred sed ni kom re pub li ke dr. Da ni lom Türkom, pred sed ni kom Dr-
žav ne ga zbo ra RS dr. Pa vlom Gan tar jem, pred sed ni kom Dr žav ne ga sve ta RS mag. 
Bla žem Kav či čem in pred sed ni kom Vlade RS Bo ru tom Pa hor jem, je bila kot naj bolj ša 
re ši tev spre je ta va rian ta, po ka te ri naj bi de lov na sku pi na za pre no vo us ta ve de lo va la 
naj prej ne po sred no pri pred sed ni ku par la men ta, ka sne je, ozi ro ma ob kon cu nje ne ga 
de lo va nja, pa naj bi bila mor da prei me no va na v stro kov no ko mi si jo par la men tar ne 
us tav ne ko mi si je: če bi bilo na mreč ugo tov lje no, da je tre ba pre ki ni ti s spo ra dič ni-
mi spre mem ba mi raz lič nih us tav nih čle nov in da je nuj na ko he rent na pre no va us-
ta ve. Do go vor je no je bilo tudi, naj tak šno sku pi no ob po mo či dr. Mira Ce rar ja vodi 
dr. Fran ce Bu čar, sta ro sta slo ven ske us tav no sti. Tako sva, po vna prejš njem so glas ju z 
njim, pred sed ni ku Dr žav ne ga zbo ra dr. Pa vlu Gan tar ju 29. ja nuar ja 2009 pred lo ži la 
na sled nji kon cep tual ni ok vir ‘Stro kov ne sku pi ne za us tav ni raz voj oz. za preu či tev 
te melj nih vpra šanj us tav ne ure di tve RS’: »Znova pri ha ja do re vi ta li za ci je raz prav na 
vseh rav neh: na slo ven ski, evrop ski in sve tov ni. Zna ni nemš ki teo re tik Ulrich Beck 
je prav kar pred la gal ob li ko va nje sve tov ne us ta ve. V Fran ci ji se ob nav lja raz pra va o 
evrop ski us ta vi, saj je ja sno, da re for ma po god ba, kot na sled ni ca us tav ne po god be EU, 
ne za doš ča. Na pos ve to va nju ‘Iz vo ri slo ven ske us ta ve – 20 let po pi sa telj ski us ta vi’ ko-
nec leta 2008 v Dr žav nem sve tu RS je ve či na re fe ren tov ugo tav lja la, da ob sta ja do lo če-
na neus kla je nost med do se da nji mi us tav ni mi spre mem ba mi, obe nem pa so pred la ga li 
dodatna do pol ni la ob sto je če us ta ve bo di si s spre mem bo ne ka terih ob sto je čih čle nov 
bo di si z vsta vi tvi jo no vih čle nov. Zato smo na kon cu spre je li sklep o na da lje va nju us-
tav ne raz pra ve in nje ni stro kov ni po glo bi tvi, saj bi bilo pred mo re bit no pre no vo us ta ve 
po treb no:

1. ugo to vi ti, če so spre mem be sploh nuj ne in ali jih, ko li kor so nuj ne, ni moč z 
us trez no za ko no da jo uveljavi ti v ok vi ru ob sto je če us ta ve;

2. na pod la gi do se da njih iz ku šenj ce lo vi to preu či ti Us ta vo Repub li ke Slo ve ni je 
ter iz de la ti ana li zo in oce no nje nih in sti tu cij oz. raz me rij med nji mi, npr. 
vlo go Držav ne ga zbo ra in nje go ve ga raz mer ja z vla do, s pred sed ni kom dr-
ža ve, z us tav nim so diš čem, z Držav nim sve tom pa tudi z zu naj par la men tar-
ni mi part ners tvi;

3. obli ko va ti pri po ro či lo gle de po tre be po pre no vi po sa mez nih us tav nih in sti-
tu cij oz. na či na nji ho ve ga de lo va nja, npr. gle de na či na ob li ko va nja vla de po 
par la men tar nih vo litvah in za sed be mi ni str skih mest;

4. obsto je ča us ta va je bila obli ko va na pred na šim vsto pom v Evrop sko uni jo, 
zato bi bilo brž ko ne po treb no zdaj izrec no do lo či ti raz mer ja med na ši mi in 
evrop ski mi in sti tu ci ja mi, npr. med na šim par la men tom in evrop skim par la-
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mentom ter na ši mi po slan ci v njem;
5. leta 2001 je ge ne ral na skupš či na OZN spre je la Re so lu ci jo o dia lo gu med 

ci vi li za ci ja mi (Glo bal Agen da for Dia lo gue among Ci vi li za tions), ki iz ha ja 
iz te melj nih vred not sve tov ne ga eto sa, pra vred not člo veš tva oz. člo več no sti. 
Gle de na to, da smo čla ni Nata in da ope ra tiv no so de lu je mo pri ure ja nju 
sve tov nih raz mer, bi vred no te sve tov ne ga eto sa, brez ka te rih ni sve tov ne ga 
miru, ka za lo v na ši us ta vi bolj pou da ri ti in že na us tav ni rav ni za vr ni ti ka-
kr šno koli vple te nost v nji ho vo na mer no kr še nje, npr. v pro gra mi ra no ubi ja-
nje ma ter in otrok (Irak, Gaza).

Pred nami so glo bal ni tek ton ski pre mi ki, ki nam gro zi jo, da bo nad na rav nim pra-
vom spet pre vla da lo na rav no sta nje, se pra vi, da se bo pra vi ca moč nej še ga uveljav lja la 
v če da lje očit nej ši in če da lje bolj bre zob zir ni ob li ki. Zato bi se mo ra li že na čel no, to rej 
tudi us tav no prav no, bolj de jav no vklju či ti v pre pre če va nje tak šne ga raz vo ja: tako na 
slo ven ski kot evrop ski in sve tov ni rav ni. In si s tem za go to vi ti ohra ni tev, hkra ti pa več-
jo raz poz nav nost svo je is to vet no sti.«

Aka de mik dr. Tine Hri bar
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Mag. Bla� KAVÈIÈ

Us ta va - ure snièe nje ti soèlet ne ga sna  
slo ven ske ga na ro da

V red ko ka te ri dr ža vi so pi sa te lji igra li tako po mem bno vlo go pri us tvar ja nju su-
ve re ne dr ža ve kot v Slo ve ni ji. Pi sa te lji so v ok vi ru Druš tva slo ven skih pi sa te ljev leta 
1988 pri pra vi li teze za t.i. pi sa telj sko us ta vo. To pa ni bil nji hov prvi iz de lek na poti 
do slo ven ske su ve re no sti. Ta se je za čel že s pri pra va mi na 57. šte vil ko Nove re vi je 
leta 1986 in z nje nim izi dom leta 1987. Leto ka sne je je sle di la pi sa telj ska us ta va, ki 
je na po ve da la ka snej še li sti ne in do god ke. Vse bi na pi sa telj ske us ta ve se odra ža tudi 
v osa mos vo ji tve nih do ku men tih, ki so sle di li, npr. v Maj niš ki de kla ra ci ji apri la 1989 
in us ta vi leta 1991. Vlo ga slo ven skih pi sa te ljev pri osa mos va ja nju Re pub li ke Slo ve-
ni je in v pri pra vah na njen te melj ni do ku ment, tj. slo ven sko us ta vo, je iz jem na. Iz-
po sta vi ti je po treb no nji hov po gum, saj so be se di lo us tva ri li v ča su, ki je bil vse prej 
kot na klo njen spre mem bam. Nji ho ve ide je o neod vi sni, de mo kra tič ni Slo ve ni ji, nji-
ho va de ja nja in pi sni iz del ki, so spro ži li do god ke, ki so sle di li, s ci ljem ure sni či tve 
ti soč let ne ga sna vseh ge ne ra cij na ših pred ni kov.

Do god ki kon cem osem de se tih in za čet ku de vet de se tih let prejš nje ga sto let ja niso 
bili sa mou mev ni. Slo ven ski na rod je sto let ja ži vel v pre pri ča nju, da mu je uso je no 
bi va ti brez sa mo stoj no sti, po mem bnej še od lo či tve o svo jem ob sto ju pa pre puš ča ti 
dru gim, več jim, moč nej šim. To pre pri ča nje ni bilo brez os no ve, am pak po sle di-
ca zgo do vin skih oko liš čin. Ve či no zgo do vi ne je slo ven ski na rod ži vel raz de ljen v 
več jih po kra ji nah na ozem lju nek da nje večna cio nal ne mo nar hi je. Do god ki pred 
dvaj se timi leti so to rej po seb ne ga po me na za slo ven ski na rod in se jih mo ra mo 
spo mi nja ti s po no som. Pi sa telj ska us ta va je bilo prvo slo ven sko mo der no us tav no 
be se di lo, ki je iz ha ja lo iz člo ve ko ve ga do sto jans tva in te melj ne ga us tav ne ga na če la 
de li tve ob la sti. Bila je eden iz med pr vih kam nov v zgrad bi slo ven ske sa mo stoj no sti 
in dr žav no sti. Iz ha ja la je iz kla sič nih na čel de mo kra tič ne dr ža ve, pra vic člo ve ka in 
dr žav lja na, za je ma la so cial noe ko nom ske pra vi ce in raz mer ja ter ure di tev dr ža ve. 
Pred stav lja la je po mem ben te melj za us ta vo, spre je to tri leta ka sne je.

V Dr žav nem sve tu Re pub li ke Slo ve ni je pos ve ča mo pi sa telj ski us ta vi ve li ko po-
zor nost, ker so v njej po da ni tudi vse bin ski te me lji dvo dom no sti slo ven ske ga par-
la men tar ne ga si ste ma. Dr. Bu čar je ta krat do kaj na tanč no opre de lil po jem se na ta, 
si cer ne to li ko v ok vi rih raz me je va nja par la men ta po do mo vih, am pak pred vsem v 
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nje go vi kor por va ti vi stič ni vlo gi ne stran kar ske ga za stops tva. Za ni mi vo je, da gre-
do mno gi raz mi sle ki o iz po pol nje va nju so dob nih par la men tar nih si ste mov prav v 
sme ri is ka nja ume sti tve vpli vov ne stran kar skih struk tur. Tvor ci slo ven ske pi sa telj-
ske us ta ve pred dvaj se ti mi leti so to rej po sta vi li vse bin sko za sno vo, ki se v mno gih 
ele men tih tudi da nes ka že kot za ni mi va, na pred na in re le vant na.

Za met ki prve mo der ne Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je so na sta li v druš tvu, kot naj-
bolj de mo kra tič ni ob li ki ci vil no-druž be ne ga zdru že va nja lju di. Prav druš tva so 
ime la na Slo ven skem vse lej zelo po mem bno vlo go. Že v pre te klo sti smo se Slo ven ci 
zdru že va li v druš tva, ki so ime la tudi na men spod bu ja nja na rod ne in kul tur ne za-
ve sti ter ro do ljub ja in še da nes slo vi mo po šte vil nih druš tvih, v ka te rih se zdru žu je 
in raz vi ja ci vil na druž ba. Druš tvo pi sa te ljev Slo ve ni je je v ča su pri pra ve pi sa telj ske 
us ta ve zdru že va lo pi sa te lje in ra zum ni ke, ki so bili med se boj člo veš ko, us tvar jal no 
in na zor sko zelo raz lič ni, ven dar od loč ni pri pri pra vi enot ne ga pro gra ma, enot nih 
tez za us ta vo. To ka že ne le na moč pi sa te ljev tem več tudi vse ga slo ven ske ga na ro da, 
da se lah ko poe no ti, ka dar gre za ve li ke, od lo ču jo če stva ri, za uso do in pri hod nost 
slo vens tva, dr ža ve, je zi ka, pi sme no sti in kul tu re.

Pi sa telj ska us ta va je dra go cen do kaz raz vo ja sta nja duha Slo ven cev. Pre ve va jo 
so dob na, a ser tiv na na rav na nost, vera vase in spo što va nje do dru gih.
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Anton PERŠAK

Pi sa telj ska us ta va  
kot pred met po gle dov

Na sta nek in ob ja va gra di va za slo ven sko us ta vo pred stav lja edins tven pri mer v 
evrop skem me ri lu. Da je temu tako, me pre pri ču je jo od zi vi ko le gov pi sa te ljev in 
pe sni kov, ki jih sre ču jem kot pred sed nik slo ven ske ga PEN-a, saj so le-ti ved no zno-
va za ču de ni, ka dar po go vor na ne se na to za ni mi vost iz no vej še zgo do vi ne Druš tva 
slo ven skih pi sa te ljev ozi ro ma slo ven ske kul tu re in se ve da zgo do vi ne na sta ja nja slo-
ven ske dr ža ve.

Naj ome nim ne dav ni do go dek, ko je na de bat nem ve če ru o po lo ža ju kul tu re v 
jav nih ob či lih, ki smo ga se dem najst let po osa mos vo ji tvi pri pra vi li v slo ven skem 
cen tru PEN-a, zna na in te lek tual ka ome ni la, da je bila pred dvaj se ti mi leti (in tudi še 
ka sne je) ne sreč na ob dejs tvu, da so se pi sa nja us ta ve mo ra li lo ti ti pe sni ki in pi sa te lji, 
ki za to naj ne bi bili po kli ca ni. To je iz ja vi la v ok vi ru de ba te o tem, da je v slo ven ski 
zgo do vi ni (in tudi še leta 1988) slo ven ska kul tu ra v bis tvu na do meš ča la po li ti ko, 
ki bi mo ra la biti na cio nal no ute me lje na in od zu na njih vpli vov neod vi sna in da je 
da nes ta ista kul tu ra v zelo ne za vi dlji vem po lo ža ju, ko ji po li ti ka, ki se je raz vi la na 
pod la gi po bud, ka kr šna je bilo tudi Gra di vo za slo ven sko us ta vo, do po ve du je, da je 
v bis tvu odi gra la svo jo zgo do vin sko vlo go in da pre pro sto ni več po mem bna ter naj 
se ne vti ka v jav ne za de ve, ki ne za de va jo na jož je ga po droč ja kul tu re, ker ima mo 
da nes za to stran ke, par la ment, vla do in tako na prej. Tudi tak šni od zi vi na zgo do-
vin ski do go dek opo zar ja jo na nje no po seb nost. In o tem sem raz miš ljal, ko sem se 
pri prav ljal na na stop na tem pos ve tu. Zato je že pri uvod nih opom bah in po ja sni lih 
smi sel no obu di ti spo min na vzro ke in oko liš či ne na stan ka t.i. pi sa telj ske us ta ve. To 
je po treb no da nes in bo po treb no tudi v pri hod nje, saj bo z ve ča njem ča sov ne raz-
da lje že ome nje no za ču de nje ver jet no na raš ča lo. Kako je sploh lah ko priš lo do tega, 
da se je sku pi na pe sni kov, pi sa te ljev, fi lo zo fov in so cio lo gov s po moč jo ne kaj prav-
ni kov lo ti la tako zah tev ne ga dela, kot je pi sa nje vzor ca us ta ve dr ža ve?

Že v ti stem ča su smo iz ha ja li iz pre pri ča nja, da je So cia li stič na re pub li ka Slo ve ni-
ja tudi po ta krat ve ljav ni us ta vi SFRJ iz leta 1974 ime la sta tus dr ža ve. Bila je čla ni ca 
fe de ra ci je Ju go sla vi je, no sil ke su ve re no sti s pra vi co slo ven ske ga na ro da do sa mood-
loč be vred. Naj na tem me stu po no vim tr di tev ozi ro ma po ja sni lo iz leta 1988: Gra-
di vo za slo ven sko us ta vo je bilo v bis tvu fik ci ja, po svo jem na stan ku ena ko vred no 
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ka te re mu koli delu s po droč ja fik ci je, naj bo to ro man, pe sem, no ve la, dra ma esej. 
Nje go ve mu na stan ku so bo tro va le do miš lji ja, drz nost in v sebi sami ute me lje na ve-
li ko po tez nost pe sni kov, pi sa te ljev, fi lo zo fov, ki so spre gle da li po zi ve o tem, da naj se 
vsak do uk var ja samo s ti stim, kar res poz na ozi ro ma, da naj de lu je na po droč ju, za 
ka te re ga se je iz šo lal.

Da nes me za ni ma pi sa telj ska us ta va kot pred met zelo raz lič nih po gle dov. Mi-
slim, da bo v pri hod no sti raz lič nost teh po gle dov še bolj izra zi ta. Kra tek vpo gled že-
lim iz ko ri sti ti tudi za to, da spom nim na vse so de lu jo če. Us tav no ko mi si jo druš tva 
smo se stav lja li Mi lan Apih, Ja nez Me nart, Tone Pav ček, Di mi trij Ru pel, Veno Tau fer 
in jaz, kot pred sed nik ko mi si je. Z nami so so de lo va li tudi dr. Bu čar, dr. Jam brek in 
mag. Kri vic. De lov no sku pi no Slo ven ske ga so cio loš ke ga druš tva, ki jo je vo dil dr. 
Pe ter Jam brek, so se stav lja li pro fe sor ji Fran ce Bu čar, Tine Hri bar, Mit ja Ka mu šič, 
Velj ko Rus in Ivan Svet lik. Kar za de va stro ko in ar ti ku la ci jo čle nov vzor cev us ta-
ve, so se ve da ime li glav no be se do čla ni sku pi ne So cio loš ke ga druš tva. Kar za de va 
idej no ute me lje va nje, ri sa nje ho ri zon ta, do ka te re ga naj bi se gli s svo jim vzor cem, 
tako gle de zgo do vi ne kot gle de pri hod no sti in vsaj del no tudi vse bi ne, smo pi sa te lji 
in pe sni ki ena ko prav no so de lo va li. Gra di vo za slo ven sko us ta vo bo v pri hod no sti 
de lež no zelo raz lič nih sodb. Stro kov nja ki za us tav no pra vo ga bodo oce nje va li dru-
ga če kot zgo do vi nar ji, ki preu ču je jo na sta nek in raz voj slo ven ske dr žav no sti. A tudi 
ti zgo do vi nar ji bi naj brž to de ja nje oce nje va li pre cej dru ga če, če bi be se di lo s tak šno 
vse bi no na sta lo na pri mer v ok vi ru kak šne »pod tal ne« po li tič ne sku pi ne, ki bi se 
ka sne je pre le vi la v po li tič no stran ko in ne v ok vi ru Druš tva slo ven skih pi sa te ljev, 
to rej v ok vi ru združ be lju di, ki vsaj po te daj ve ljav nih teo ri jah in sa moo pre de li tvah 
proi zva ja jo, kot re če no, fik ci jo.

Kot fik ci jo je gra di vo raz la gal tudi te da nji pred sed nik druš tva Rudi Še li go, de-
lo ma iz var nost nih raz lo gov, de lo ma za res. Za kaj iz var nost nih raz lo gov? Tre ba je 
ve de ti, da smo ta krat ži ve li v ob dob ju, ko se ne bi ču di li, če bi bila us ta va ob izi du 
za ple nje na. Zato je bilo tre ba do bro raz mi sli li tudi o na slo vu. Od lo či li smo se, da 
bomo be se di lo poi me no va li Gra di vo za slo ven sko us ta vo, ne pa Us ta va Re pub li ke 
Slo ve ni je, kot smo prav za prav že le li.

Ključ ni so se ve da vzgi bi in mo ti vi, ki so spo če li in spod bu di li za mi sel o ob li ko-
va nju vzor ca slo ven ske us ta ve, ki je iz ha jal iz ide je o pra vi ci do sa mood loč be s pred-
po stav ko o us trez nej šem de mo kra tič nem druž be nem redu, spo što va nju člo ve ko vih 
pra vic, o dru gač nem gos po dar skem si ste mu itd. Ti mo ti vi so iz ha ja li iz ob čut ka ne 
le ogro že no sti am pak tudi neke vr ste raz ža lje no sti in pri za de to sti za ra di ig no ran ce, 
s ka te ro se je ta krat na po li ti ka, tudi slo ven ska, od zi va la na opo zo ri la o vse bi ni in 
tež njah pred la ga nih amand ma jev k Us ta vi SFRJ, ki so bili ob li ko va ni poz no je se ni 
1986, ob jav lje ni pa po no vem letu 1987. Zato smo se tako vztraj no in sr di to osre do-
to ča li na vpra ša nje po sa mez ni ko vih in ko lek tiv nih člo ve ko vih pra vic in zato so se 
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ob na sta ja nju gra di va sku ša le ude ja nja ti tudi ne ka te re fi lo zof ske ide je, ki so bile tuje 
in nes pre jem lji ve za no sil ce te da nje ob la sti.

Ko nec leta 1986 je bil ob li ko van in po slan v raz pra vo ob ši ren pred log spre memb 
in do pol nil Us ta ve SFRJ. Ključ na us me ri tev tega pred lo ga je bila po pol na cen tra li-
za ci ja Ju go sla vi je kot od go vor na kri zo, v ka te ri se je le-ta znaš la. Fe bruar ja 1987 je 
bila v ok vi ru Druš tva Slo ven skih pi sa te ljev or ga ni zi ra na okro gla miza, na ka te ri je 
dr. Bu čar zelo te me lji to ana li zi ral pred log amand ma jev in opo zo ril na mož ne po-
gub ne po sle di ce spre je ma ta ke ga pred lo ga. Sle di la je cela vr sta pi snih pris pev kov v 
jav nih ob či lih o pra vi vse bi ni in na me rah, po ve za nih s pred lo gom amand ma jev, ki 
smo jih pi sa li tudi ne ka te ri čla ni druš tva in stro kov nja ki. 16. mar ca 1987 smo pri-
pra vi li jav no tri bu no o us tav nih spre mem bah in pris pev ke s te tri bu ne ob ja vi li v 
bro šu ri. Že le li smo pre pri ča ti ta krat no slo ven sko po li ti ko, naj za vr ne pred log, ki bi 
do konč no uki nil vsaj na čel no za go tov lje no dr žav nost ta krat še So cia li stič ne re pub-
li ke Slo ve ni je in te daj še priz na no pra vi co do sa mood loč be, za pi sa ni v us ta vi iz leta 
1974. Toda slo ven ska po li ti ka se je od zva la mlač no in po na šem mne nju ni iz pol ni la 
pri ča ko vanj, s tem pa ogro zi la ob stoj in pri hod nost na še ga na ro da, je zi ka, kul tu re, 
na cio nal ne ga gos po dars tva.

Zato smo se od lo či li za to ne na vad no de ja nje in z njim jav no sti že le li pred sta vi ti 
ja sno vi de nje slo ven ske us ta ve. Za so de lo va nje smo se do go vo ri li z de lov no sku pi no 
Slo ven ske ga so cio loš ke ga druš tva za us tav na vpra ša nja, v ok vi ru ka te re ga so po te-
ka la po dob na do ga ja nja (ana li za amand ma jev, kri ti ka amand ma jev in raz mi slek, 
kako pre se ka ti ob sto je čo si tua ci jo). Zelo hi tro smo se do go vo ri li za so de lo va nje. 
Gra di vo je na sta lo v ne kak šnem za no su in ev fo ri ji ob šte vil nih ve čer nih se stan kih, 
ki so se za vle kli poz no v noč in pri pra vi či sto pi sov do ju tra. Vse to je zelo na zor no, s 
svo je ga zor ne ga kota, opi sal v spo min ski knji gi Slo ven cev v sr bo sla vi ji pe snik Ja nez 
Me nart, v svo jem re fe ra tu pa še bolj na tanč no opi sal Tine Hri bar.

Da bi se izog ni li očit kom o ru še nju si ste ma v ime nu idej, ne kri tič no prev ze tih od 
po li tič ne ga Za ho da in mo go če celo ne var no sti uti ša nja, smo ne ko li ko tak tič no (a 
ne nei skre no) pou da ri li na ve za vo na zgo do vin sko izro či lo OF. To ne po me ni, da se 
nanj ni smo skli ce va li is kre no, smo ga pa to li ko bolj pou dar ja li zato, da bi oto pi li ost 
mož nih kri tik. Pri tem smo iz bi ra li in iz po stav lja li zla sti ti ste toč ke pro gra ma OF, ki 
so ko res pon di ra le zav ze ma nje za člo ve ko ve pra vi ce, svo boš či ne, opo zar ja le na po-
tre bo, da se slo ven ski na rod spre me ni kot ak tiv ni sub jekt in tako na prej.

Leta 1988 smo bili ne ka te ri so de lav ci do dat no ime no va ni v us tav no ko mi si jo 
skupš či ne SRS, kar vse je pri po mo glo k ne ka te rim spre mem bam te da nje Us ta ve Re-
pub li ke Slo ve ni je. Tudi k iz bri su pri dev ni ka »so cia li stič na« in k temu, da se je s spre-
mem ba mi Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je leta 1989 omo go či lo us ta nav lja nje po li tič nih 
or ga ni za cij (ki se si cer še niso sme le ime no va ti stran ke), da so lah ko so de lo va le na 
vo li tvah, omo go če ne pa so bile tudi ne ka te re spre mem be v gos po dar skem si ste mu.
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Dr. Tine HRIBAR

Dvaj set let slo ven ske us tav no sti

Teze za Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je, ki so bile ob jav lje ne v Gra di vu za slo ven sko 
us ta vo (Ča so pis za kri ti ko zna no sti, Ljub lja na, april 1988), so iz ha ja le iz pred po-
stavk Pris pev kov za slo ven ski na cio nal ni pro gram (Nova re vi ja, Ljub lja na, fe bruar 
1987). Zato us tav no struk tu ro Tez lah ko ra zu me mo le iz Pris pev kov; to rej prvi del 
pri ču jo če raz pra ve na me njam naj prej raz merju med nji ma, nato pa poti od pi sa telj-
ske do pod vin ske usta ve. V dru gem delu bom pri ka zal skupš čin ske za ple te ko nec 
leta 1990 oko li Os nut ka usta ve Repub li ke Slo ve ni je, skon cen tri ra ne pred vsem na 
nje no pream bu lo ozi ro ma na sin tag mo sve tost živ lje nja. V tret jem, zad njem delu 
pa bom na pod la gi pri mer jal ne ana li ze pream bu le iz Tez in pream bu le iz ve ljav ne 
Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je po ka zal na po manj klji vo sti ob sto je če slo ven ske us ta ve in 
na mož ni na dalj nji razvoj (evro)slo ven ske us tav no sti.

To se ve da po me ni, da se ne bom ome jil le na Teze; kaj ti nji hov pra vi po men, po-
men pi sa telj ske us ta ve, se po ka že še le v vzvrat nem og le da lu skupš čin sko spre je te, tj. 
ob sto je če urad ne Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je.

1.   Od Pris pev kov do Tez

Prva od lo či tev za 57. šte vil ko Nove re vi je, na tanč ne je, za nje no te ma ti ko s pris-
pev ki za slo ven ski na cio nal ni pro gram, je pad la že leta 1985; zato ni ve za na ne na Me-
mo ran dum Srb ske aka de mi je zna no sti in umet no sti iz leta 1986 ne na spre mem bo 
us ta ve SFRJ in na raz pra vo o us tav nih amand ma jih od za čet ka leta 1987 na prej.

Od lo či tev je ime la prav za prav dve fazi. Prva sega na za če tek, dru ga na ko nec 
leta 1985. Na za čet ku je Pe ter Ko va čič- Per šin iz dal šte vil ko Revi je 2000 z blo kom 
o na cio nal nem vpra ša nju, v ka te rem smo so de lo va li tudi ne ka te ri so de lav ci Nove 
re vi je. Ta koj po izi du te šte vil ke me je po te le fo nu po kli cal Di mi trij Ru pel in me za 
ša lo vpra šal, ali na me ra vam pre sto pi ti k dru gi re vi ji in za kaj tak šne ga blo ka ni sem 
pri pra vil kar za Novo re vi jo; od go vo ril sem, de lo ma tudi v ša li, da ni prob le ma, a da 
se ne bi po nav lja li, naj pri pra vi mo kar celo šte vil ko o na cio nal ni prob le ma ti ki- tak-
šno, ka kr šno je pred leti z na cio nal no šte vil ko Prob le mov pri pra vil Du šan Pir je vec. 
Za mi sel je ob vi se la v zra ku, kro ži la le v gla vah, do kler ko nec leta ni priš lo do se stan-
ka no vo re vi ja šev z vo dil ni mi čla ni Srb ske aka de mi je zna no sti in umet no sti Do bri co 
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Čo si ćem, Mi haj lo Mar ko vi ćem in Lju bo Tadi ćem. Ker se z nji mi ni dalo do go vo ri ti 
o slo ven ski osa mos vo ji tvi, niti v kon fe de ra tiv ni ob li ki ne, smo se od lo či li, da ube re-
mo svo jo pot, naj prej z de jan sko pri pra vo na cio nal ne šte vil ke Nove re vi je.

Ta šte vil ka naj bi izš la naj ka sne je v letu dni, to rej v letu 1986. A kot je obi čaj no, 
ne ka teri s pris pev ki zme rom za mu ja jo; to rej se je izid za vle kel do za čet ka leta 1987 
in sov pa del z od lo kom ju go slo van ske par tij ske ob la sti o spre mem bi us ta ve SFRJ. 
Slo ven ska reak ci ja na ta od lok, tako s stra ni vla da jo če ZKS kot ci vil ne druž be, je bila 
se ve da že po ve za na s Pris pev ki za slo ven ski na cio nal ni pro gram, ki jih je pod pi ra lo 
Slo ven sko pi sa telj sko druš tvo že pod pred sed ni kom To ne tom Part lji čem, zla sti pa 
pod pred sed ni kom Ru di jem Še li gom.

Prib ližno v is tem ča su je pri Mo hor je vi druž bi v Ce lju iz šel tudi »na cio na li stič ni« 
zbor nik Na pra gu tret je ga ti soč let ja (1987), ki bi po na po ve di mo ral no si ti na slov 
Slo ven ci na pra gu tret je ga ti soč let ja, a se je ured nik Jo že Str gar us tra šil tega na slo va. 
Tudi ta zbornik bi mo ral izi ti že leta 1986. Zatak ni lo se je za ra di mo je ga pris pev ka 
Du hov na pro stost Slo ven cev, ki ga je ured nik dal v pre gled ško fi ji, tako da je priš lo 
do pre go var janj, kar je za de vo za vle klo za ne kaj me se cev. Tik pred izi dom je Str gar 
(pri nje mu doma v Čr nu čah 19. februar ja 1987) or ga ni zi ral po se ben se sta nek, na 
ka te rem je me tro po lit dr. Aloj zij Šu štar še sku šal do se či omi li tev mo jih kri tič nih po-
gle dov na te da njo part ner sko po li ti ko slo ven ske RKC; a po izi du 57. številke Nove 
re vi je, do ka te re ga je priš lo prav te daj, je po sta lo na dalj nje po ga ja nje brez pred met-
no (že na sa mem sre ča nju smo več kot o mo jem be se di lu za zbor nik go vo ri li o 
Pris pev kih) in zbor nik je nato iz šel sku paj z mo jim pris pev kom, brez zah te va nih 
po prav kov, se ve da pa z ne sreč no za ka sni tvi jo.

Skrat ka »slo ven ski na cio na li zem« je bil v zra ku, jav nost se je vse bolj na va ja la na 
za vra ča nje ju go slo vans tva in na raz miš lja nja o osa mos vo ji tvi. Mene oseb no us tavni 
amand ma ji sploh niso za ni ma li; raz pra va o njih se mi je ka za la kot iz gub lja nje ča sa 
in zato se je sploh ni sem ude le že val. Se ve da sem pod pi ral nji ho vo za vra ča nje, se 
pra vi, tudi na stop pe sni ka To ne ta Pavč ka, ki je kot de le gat v te da nji slo ven ski skupš-
či ni edi ni gla so val pro ti amand ma jem. Ven dar sem že ko nec mar ca Jo že tu Puč ni ku, 
ko je pri šel na obisk v To mi šelj in po sta vil vpra ša nje, kaj pa zdaj, po izi du Pris pev-
kov, na ve del, da bi bila edi na učin ko vi ta na sled nja faza se sta va »nove«, se pra vi, 
prve za res slo ven ske us ta ve. »Dr ži, toda kdo bo pa to na re dil?« je vpra šal. »Mor da 
bi bilo naj bo lje in naj manj vpa dlji vo, če bi to na re di li kar na za ko no daj nem mi ni-
strs tvu, kjer je v služ bi Ru plo va že na«, sem od vr nil. Ne vem, s kom je Puč nik po tem 
na prej go vo ril o tak šni za mi sli. Stva ri so se po tem od vi ja le vse ka kor dru ga če, toda 
ide ja je bila v zra ku, za če la je de lo va ti. Naj prej se je je se ni 1987 za pi sa nje nove us ta-
ve od lo či lo Druš tvo slo ven skih pi sa te ljev, nato pa še Slo ven sko so cio loš ko druš tvo. 
O tem podrob ne je po ro ča Pe ter Jam brek v tek stu Zgo do vin ski spo min Nove re vi je in 
slo ven ska pri hod nost v Evro pi (Nova re vi ja 26(2007)300, str. 60-86).
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Tega, da so slo ven ski po ga jal ci v Beo gra du do se gli spre jemljive kom pro mi se, 
brž ko ne niti sami niso ver je li. Ned vom no so vi de li cen tra li stič ne grož nje; niso jih 
mo gli spre gle da ti, saj jih je na nje opo zar ja la slo ven ska jav nost. To, da slo ven ska 
av to no mi ja ne bo okr nje na, pa so za go tav lja li, ker so bili pre več pre stra še ni, da bi 
(si) priz na li re sni co. ZKJ, opr ta na JLA, je bila te daj pač še pre več moč na. Ob teh 
na ved bah pa ne sme mo za mol ča ti dejs tva, da se je slo ven ska po li ti ka/ob last tako ali 
dru ga če ven dar le upi rala, kar do ka zu je dejs tvo, da je od klo ni la zah te vo zvez ne ga 
jav ne ga to žil ca Mi lo ša Baki ća, naj spro ži sod ni po sto pek zo per pet av tor jev Pris pev-
kov, v na sled njem za po red ju iz ob tož ni ce: Jo že Puč nik, Ivan Ur ban čič, Spo men ka 
Hri bar, Tine Hri bar in Mar jan Ro žanc; za ni mi vo si je og le da ti pa su se, ki jih je to ži-
lec in kri mi ni ral (glej ob tož ni co z dne 18. 1. 1988, po na tis nje no v Am pak – Za de va 
57, Nova re vi ja, ja nuar-fe bruar 1994, str. 110-116).

Kot re če no, za osa mos vo ji tev smo se na če lo ma od lo či li ta koj po se stan ku pri 
Mra ku sre di no vem bra 1985, na ka te rem se je iz ka za lo, da de mo kra ti za ci ja SFRJ za-
ra di srb skih sta lišč ne bo mož na. Ven dar bolj na rav ni že lja kot pa re snič no sti. Ves 
ko mu ni stič ni, real so cia li stič ni blok, je bil te daj še pre mo čan. Raz miš lja li smo o slo-
ven skih us tav nih re ši tvah zu naj ju go slo van skih ok vir jev, ven dar smo do puš ča li tudi 
kon fe de ra tiv no (ni ka kor pa ne fe de ra tivno) ure di tev. To je po me ni lo, kar sem te daj 
več krat pou da ril v raz lič nih jav nih na sto pih, na sled nje: tlo ri sno te melj na mora biti 
slo ven ska us ta va, ne sme biti de ri vat zvez ne, kot je se da nja in še le na pod la gi slo-
ven ske us ta ve, kot te melj ne ga za ko na su ve re ne slo ven ske na ci je (slo ven ske ga na ro-
da z lastno dr ža vo), Slo ven ci kot na ci ja lah ko vsto pa mo v raz lič ne tran sna cio nal ne 
skupnosti, re ci mo v ju go slo van sko ozi ro ma evrop sko, na ka te ro smo za res mi sli li.

a)   Teze – pi sa telj ska us ta va (april 1988)

V pi sa nje nove, tj. prve slo ven ske us ta ve, iz ključ nost no Us ta ve Re pub li ke Slo ve-
ni je, sem se pol no vklju čil, ko je do nje za res priš lo, to je po se stan ku skup ne de lov-
ne gru pe za us tav ni raz voj Slo ven ske ga so cio loš ke ga druš tva in Druš tva slo ven skih 
pi sa te ljev (DSP) 22. mar ca 1988. Te daj smo za če li zelo in ten ziv no de la ti, se se sta ja ti 
sko raj vsak dan (vča sih samo v se sta vi Pe ter Jam brek, Fran ce Bu čar in jaz), tako 
da smo pi sa nje us ta ve in sprem nih, ute me lji tve nih be se dil kon ča li prej ko v enem 
me se cu. Za zelo hi tri na tis v Ča so pi su za kri ti ko zna no sti (v ne kaj dneh, kar je bilo 
nad vse ne na vad no za obi čaj no hi trost iz da ja nja re vij), sta po skr be la Igor Bavčar in 
Ja nez Jan ša, tako da je knji ži ca z na slo vom Gra di vo za slo ven sko us ta vo izš la že 25. 
apri la 1988. Tudi za ra di te ak ci je, če ne pred vsem za ra di nje, so Ja ne za Jan šo čez 
me sec dni za pr li; tudi kot na do mest no »sprav no da ri tev«, kot »žr tve no jag nje« in 
»gre šne ga koz la« obe nem, za ra di za vr ni tve spro ži tve sod ne ga pro ce sa zo per zgo raj 
na ve de ne av tor je Pris pev kov za slo ven ski na cio nal ni pro gram, iz ka te re ga so Teze za 
us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je ne po sred no iz ha ja le.
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Vsem na očeh so se pod ob neb jem za mi sli o slo ven ski osa mos vo ji tvi za če le po-
ve zo va ti vse ge ne ra ci je, od sta rej ših do mlaj ših, vključ no s tak šni mi do slej nas pro-
tu jo či mi se sku pi na mi, kot so bili so de lav ci Nove re vi je, Ča so pi sa za kri ti ko zna no-
sti in Mla di ne. To pa je bilo po me ri lih mo no par tij ske Ob la sti ne samo ne za sli ša no 
in ne do pust no, am pak že tudi pre ne var no.

Kot nek daj Jo že ta Puč ni ka je bilo zdaj Ja ne za Jan šo tre ba zato za pre ti pred vsem iz 
pre ven tiv no- za stra še val nih raz lo gov. Toda to krat se ni izš lo. Naro be, zao br ni lo se je 
zo per ob last. V tem kon tek stu se po go sto spre gle da izred ni po men Zbo ra slo ven skih 
kul tur nih de lav cev 2. ju ni ja 1988, ki ga je za ta dan po na ključ ju že dva ted na prej 
skli cal Svet za kul tu ro So cia li stič ne zve ze de lov ne ga ljuds tva. Dan po Jan še vi are ta-
ci ji smo se na Novi re vi ji zbra li nje ni so de lav ci in ne ka te ri čla ni DSP: Fran ce Bu čar, 
Spo men ka Hri bar, Tine Hri bar, Bo ris A. No vak, Jo že Snoj, Veno Tau fer in Mar ko 
Ur šič ter for mu li ra li Iz ja vo, v kateri smo med dru gim zah te va li, »da Ja ne za Jan šo 
ta koj iz pu sti jo iz pri po ra«. Nas led nji dan sva v preddver ju Can kar je ve ga doma tik 
pred za čet kom zbo ra s Spo men ko zbi ra la še do dat ne pod pi se (eden red kih, ki se 
ni ho tel pod pi sa ti, je bil Ci ril Zlo bec), jih nato sku paj z Iz ja vo izro či la pred sed ni ku 
DSP Ru di ju Še li gu, ki jo je pre bral ob ot vo ri tvi Zbo ra, ta pa jo je z ak la ma ci jo več 
kot pet sto rok od loč no pod prl. Še isti dan je Spo men ka Iz ja vo izro či la Igor ju Bav-
čar ju, vse sku paj pa je omo go či lo for mi ra nje Od bo ra za vars tvo člo ve ko vih pra vic s 
pro gra mom, ka kr šne ga si je za tem za sta vil.

V Od bo ru se no vo re vi ja ši ni smo si li li v os pred je, kot taki sploh ni smo na sto pa li, 
mar več smo de lo va li po sa mič no, oseb no. Zato je lah ko na stal vtis, da kljub pri-
ka za ni po bu di oz. sou sta no vi teljs tvu Od bo ra ni smo bili od vse ga za čet ka zra ven. 
No vo re vi ja ši naj bi bili za dr ti na cio na li sti, zato naj bi se za demo kra ci jo kot tako 
ne za ni ma li. V tej zve zi naj na ve dem iz ja vo Sla vo ja Žiž ka iz In terv ju ja v Mla di ni: 
»Spom ni te se, kaj je bilo ko nec osem de se tih let, eks plo zi ja mno žič ne ener gi je. Kje 
so bile ta krat kri tič ne mase? Ne pri Novi re vi ji, am pak v pan ku in v Od bo ru (za 
vars tvo člo ve ko vih pra vic). Prvo leto in pol je bil Od bor brez sti ka z Novo re vi jo. In 
če po gle da te prve od zi ve no vo re vi ja šev na Bav čar jev Od bor, so bili zelo ja sni: zno-
traj par tij ska alter na ti va, ne na se di te na to« (Mla di na, 12. 07. 2004, str. 39). Dejs tva 
do ka zu je jo ne kaj po vsem dru ge ga, saj je bil Od bor za vars tvo člo ve ko vih pra vic v 
nam zna ni ob li ki, tj. plu ra li stič ni ši ri ni, us ta nov ljen prav na po bu do Nove re vi je; ta 
dejs tva so raz vid na iz do ku men tov, ki so ob jav lje ni v ju lij ski, 76. šte vil ki Nove re vi je 
iz leta 1988, in se na na ša jo na na sta nek Odbo ra - na mreč prek že na ve de ne »no vo-
re vi jaš ke« Iz ja ve in nje ne vse bi ne:

 »Na vsez go daj 31. maja 1988 so or ga ni za no tra nje za de ve prei ska li sta no-
va nje in služ be ni pro stor Ja ne za Jan še, zna ne ga jav ne ga de lav ca in ene ga 
od kan di da tov za pred sed ni ka ZSMS, ki je tudi pred lo žil pro gram za pre-
no vo te or ga ni za ci je. Po iz ja vah urad no po vab lje nih prič so se us luž ben ci 
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UNZ za ni ma li iz ključ no za be se de – za pi sa ne, na tip ka ne, na tis nje ne. Pri či 
sta vztra ja li, da se v za pi sni ku za pi še, da na no be nem od naj de nih in za se-
že nih pa pir jev ni bilo oz na ke: Zaup no!

 Po za sli ša nju so Ja ne za Jan šo za pr li.
 Zve de li smo, da ci vil no to žils tvo o do god ku nič ne ve. Spra šu je mo se, kdo 

ga je spro žil in dal zanj ukaz UNZ?
 Ali si to de ja nje kljub vsem urad nim za ni ka njem lah ko raz la ga mo kot za-

če tek are ta cij v Slo ve ni ji?
 Ja nez Jan ša nam je poz nan kot po šten in an ga ži ran in te lek tua lec. Nje go vo 

are ta ci jo ob ču ti mo kot akt za stra še va nja in to rej kot kr ši tev ene od te melj-
nih svo boš čin: svo bo de od stra hu.

 Če za are ta ci jo ne sto ji ci vil no jav no to žils tvo, so bile po na ši pre so ji kr še-
ne tudi dru ge prav ne nor me.

 Za ra di rav na nja z Ja ne zom Jan šo smo ogor če ni. Ute me lje no smo – člo-
veš ko in dr žav ljan sko – za skrb lje ni za naš us tav ni red in svo bo do jav ne 
be se de.

 Zah te va mo:
 1. da Ja ne za Jan šo ta koj iz pu sti jo iz pri po ra;
 2. če bo na pod la gi za ple nje nih pa pir jev ob to žen, naj se mu omo go či, da se 

bra ni s svo bo de;
 3. jav no in na tančno po ja sni lo ta ke ga po sto pa nja!«

Iz ja vo je po leg no vo re vi ja šev pod pi sa lo vsaj še pet de set dru gih vid nih kul tur ni-
kov; med nji mi najdemo Mi la na Api ha, Pe tra Bo ži ča, An dre ja Jem ca, Aloj za Križ-
ma na, Jo že ta Men cinger ja, Ju re ta Mi ku ža, Loj ze ta Pe ter le ta, Alen ko Pu har, Mar ja na 
Pun gart ni ka, Rudija Riz ma na, An to na Stre sa, Iva na Svet li ka in Jo že ta Vil fa na.

Od kod iz ha ja Žiž ko va »ne ved nost« gle de kon sti tui ra nja Od bo ra in nje go vih za-
čet kov sploh, je raz vid no iz In terv ju ja z Igor jem Bav čar jem, pred sed ni kom Od bo ra, 
ki smo ga ob ja vi li v 77. šte vil ki (prvi od sed mih čr nih šte vilk, iz ha ja jo čih v čr ni ni 
do Jan še ve iz pu sti tve) Nove re vi je. V tem po go vo ru, ki ga je imel z Bav čar jem Gre-
gor Tomc, Bav čar pri po ve du je tudi o raz ce pu med la ka no mark si sti pri Prob le mih in 
»mlaj ši mi mark si sti« pri Ča so pi su za kri ti ko zna no sti, v ka terem sta se z Žiž kom se-
ve da raz šla. Ob tem Bav čar pri pom ni: »Z Žiž kom, ki je bolj za mer ljiv, ni sem go vo ril 
vse do kul tur ne ga mi tin ga«. Na mreč mi tin ga, ki ga je Od bor or ga ni zi ral še le ne kaj 
dni po svo ji usta no vi tvi. To rej je Ži žek, po njem pa še vr sta dru gih novo-le vi čar jev iz 
»zno traj par tij ske al ter na ti ve«, k Od bo ru pri sto pi la še le po tem, ko smo bili no vo re vi-
ja ši, no sil ci »zu naj par tij ske al ter na ti ve«, že v njem in si cer kot po bud ni ki in sou sta-
no vi te lji; na us ta nov nih se jah nas Ži žek za ra di svo je od sot no sti kaj pa da ni vi del.
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Raz lo ček med zu naj par tij sko in zno traj par tij sko al ter na ti vo sem uve del, to je pr-
vič oz na če val no upo ra bil, v ne kem za pi su v štu dent skem li stu Tri bu na leta 1987. 
To rej Žiž ko va iz ja va iz leta 2004 še zme rom ref ek ti ra nje go vo te da njo uža lje nost 
za ra di tak šne oz na ke njiho ve sku pi ne, obe nem pa nje go vo mla do le vi čar sko ne ref-
lek ti ra nje de jan ske vlo ge no vo re vi ja šev (naju s Spo men ko, Fran ce ta Bu čar ja in še 
koga, ne pa Di mi tri ja Ru pla in Pe tra Jam bre ka, ki se vanj ni sta vklju či la) v Od bo ru. 
De jan ske vlo ge, se pra vi, po stop ne ga us mer ja nja de jav no sti Od bo ra od zav ze ma nja 
zgolj za in di vi dual ne člo ve ko ve pra vi ce k zav ze ma nju za člo ve ko ve pra vi ce člo ve ka 
kot pri pad ni ka raz lič nih skup no sti, naj prej kaj pa da na ro da, v ka te rem se je ro dil. V 
skla du z ugo to vi tvi jo Ha nnah Arendt iz knji ge Iz vo ri to ta li ta riz ma, da na cio nal ne 
dr ža ve lah ko ob sta ja jo brez de mo kra ci je, de mo kra ci ja brez na cio nal ne dr ža ve pa ne 
more ob sta ja ti. To spoz na nje je po ča si do zo re va lo tudi med pri pad ni ki zno traj par-
tij ske al ter na ti ve in je na zad nje, ob nji ho vem iz sto pu iz ZKS leta 1989, tudi do zo re-
lo. Se ve da ne pri vseh.

Čim bolj se je Od bor na gi bal k na cio nal ni osa mos vo ji ti in k par lamen tar ni de-
mo kra ci ji (ne ka te ri čla ni so celo ter ja li naj po sta ne stran ka!), tem več le vi čar jev raz-
lič nih na rav na no sti ga je za puš ča lo. Na zad njem se stan ku Od bo ra v letu 1989 smo 
bili nav zo či še samo Igor Bav čar in Alen ka Pu har ter mid va s Spo men ko. Med tem 
je Ja nez Jan ša že po stal pod pred sed nik (ko me je z ene ga zad njih se stan kov Od bo ra 
po kli cal Ru pel in me med spre ha ja njem oko li Ker sni ko ve uli ce vpra šal, kaj me nim o 
tem, da bi vklju čil Jan šo, sem mu brez po mi sle ka pri tr dil) Slo ven ske de mo kra tič ne 
zve ze kot stran ke. To ni bilo na ključ je, saj je Jan ša že pred are ta ci jo po stal so de la vec 
Nove re vi je.

Za blok De mo kra ci ja in us tav ne spre mem be (Nova re vi ja 6, 1987, str. 67-68) je 
Jan ša že pol leta pred are ta ci jo na pi sal raz pra vo Vo jaš ko vpra ša nje v novi us ta vi, ve-
li ko ra di kal nej šo od raz pra ve O vpra ša nju slo ven ske ga je zi ka v JLA Velj ka Na mor ša 
iz 57. številke Nove re vi je, to rej iz Pris pev kov. Uvo do ma je za pi sal:

 »Na ob la sti so sile, ki tako ali dru ga če te ži jo k cen tra li za ci ji. Ta tež nja ni 
opre de lje na s pre pro sto po li tič no opre de lje nost jo lju di na vrhu, tem več jo 
vzdr žu je, hra ni in po ti ska v os pred je že lja po ohra ni tvi ob la sti. To ob last 
lah ko se da nje vla da jo če struk tu re ohra ni jo v svo jih ro kah samo tako, da 
pre pre či jo, da ne bi iz se da njih de mo kra tič nih te ženj pre bu ja jo če se ci vil ne 
druž be in ved no bolj ar ti ku li ra ne ga pri ti ska jav no sti na sta la tak šna stvar-
na, ma te rial na sila, ki bi lah ko de jan sko ogro zi la vla da jo či po lo žaj edi no 
do vo lje ne stran ke pri nas. To pa lah ko do se že jo samo s cen tra li za ci jo, na 
ka te ro v konč ni fazi pri sta ja tudi vla da jo ča struk tu ra v Slo ve ni ji ozi ro ma 
bi ned vom no pri sta la, če bi šlo za vpra ša nje ali-ali.« (str. 1753)

To so stav ki, ki so vo di li ne po sred no v are ta ci jo, sku paj s stav kom iz sklep ne ga 
dela Jan še ve raz pra ve:
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 »Po dru gi stra ni pa je vo jaš ki vrh ob asi sten ci mno gih se daj ci vil nih po li-
ti kov spret no vkom po ni ral v os nu tek že tako in tako cen tra li stič no orien-
ti ra nih us tav nih spre memb ne kaj do ločb, ki bi ar ma do na pra vi le za od 
druž be POPOLNOMA neod vi sen sub jekt, kar je bil v zgo do vi ni po na va di 
zad nji sta dij pred za me nja vo kra lja z ge ne ra lom« (str. 1760).

Ta sta liš ča, pr vič ob jav lje na v Novi re vi ji, tudi po jas nju je jo, za kaj je bil Jan ša sku-
paj z Bav čar jem ta koj, ko smo ju za pro si li, pri prav ljen iz da ti/ob ja vi ti Gra di vo za slo-
ven sko us ta vo in za kaj je bil Jan ša le me sec za tem are ti ran. Sam sem za 67. šte vil ko 
Nove re vi je (no vem ber 1987) in za na ve de ni blok na pi sal raz pra vo Ci vil na druž ba, 
prav na dr ža va in le gi tim na ob last, v ka te ri sem za pi sal:

 »Na pre ho du v 21. stolet je se na ci je po ve zu je jo v večje skup no sti, evrop-
ske na ci je na pri mer v evrop sko skup nost. S tem se na ci je kot nad na rod ne 
dr žav ne tvor be meh ča jo, na ro di, ki so v na ci jah kot Na ci jah na sil no pot-
la če ni, od Ba skov in Ka ta lon cev do Ško tov in Li tvan cev, pa vse raz loč ne-
je zah te va jo svo jo sa mo stoj nost. Ne samo v Evro pi, am pak tudi dru god 
po sve tu, zla sti v Azi ji. Če je bilo 19. stolet je sto let je Na cij, bo 21. stolet je 
sto let je na ro dov. In če smo ime li v 19. stolet ju evrop sko, prav za prav sred-
njee vrop sko pom lad na ro dov, se bomo v 21. stoletju sre ča li s sve tov no 
pom lad jo na ro dov. S pla ne tar ne ga vi di ka pre bu je nje na ro dov kot na ro dov 
ne spa da v mi nu lo, mar več v bo do če sto let je« (str. 1877).

Raz pra vo sem skle nil z na sled njo ugo to vi tvi jo:
 »Teh ten denc v zvez nih us tav nih spre mem bah ne mo re mo niti za slu ti ti, kaj 

še le za sle di ti. Zato nima ni ka kr šne ga po me na, da bi se spuš ča li v po sa mez-
ne 'spre mi nje val ne' for mu la ci je. To, kar na zvez ni rav ni ve lja za na cio nal no 
vpra ša nje, ve lja v ok vi ru slo ven skih us tav nih spre memb za vpra ša nje de mo-
kra ci je. Med tem ko so v zvez nih us tav nih spre mem bah po vsem ja sne tež-
nje po ome je va nju sa mo stoj no sti slo ven ske ga na ro da in nje go ve na cio nal ne 
su ve re no sti, v slo ven skih us tav nih spre mem bah za stonj iš če mo pred lo ge o 
pre ho du, ki nam edi ni lah ko omo go či ena ko prav no vklju či tev v evrop sko 
skup nost na ro dov 3. ti soč let ja. To bi bil se ve da pre hod od mo no par tij ske 
na doob la sti k le gi tim ni ob la sti, prav ni dr ža vi in ci vil ni družbi.

 Ob sto je čih us tav nih spre memb ne po tre bu je mo. Po tre bu je mo spre mem-
bo pred po stavk se da njih us tav nih spre memb, se pra vi, tudi spre mem bo 
pred po stavk, te melj nih do lo čil se da nje us ta ve. Kaj ti spre mi nja nje us ta ve 
na rav ni nje nih po stavk ni nič dru ge ga kot utr je va nje pred po stavk ob-
sto je če ga kon tra ci vil ne ga, mi mo prav ne ga in - z vi di ka na rav ne ga pra va 
ozi ro ma člo ve ko vih pra vic – ile gi tim ne ga sta nja. Pred nami je kon sti tu ci ja 
us ta ve, ki bo iz ha ja la iz mo der ne ci vil ne druž be in bo hkra ti že vse bo va la 
tudi ele men te post mo der ne po li tič ne struk tu re« (str. 1878).
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V mi slih sem imel se ve da Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je, ki je čez pol leta nato v 
re sni ci izš la, če tu di le v ob li ki Tez. V tej zve zi ve lja ome ni ti, da smo v 78. šte vil ki 
Nove re vi je (ok to ber 1988) po na ti sni li te daj že raz pro da ne Teze iz Ča so pi sa za kri-
ti ko zna no sti, in si cer v uvod nem blo ku Us ta va, v ka te rem smo obe nem ob ja vi li že 
tudi vse ju go slo van sko raz pra vo o Te zah, raz pra vo s pris pev ki Vo ji sla va Ko štu ni ce, 
Zo ra na Đinđi ća, Ko sta Ča voš ke ga, Ne boj ša Po po va in Vladi mir ja Šek sa, po leg av-
tor jev Fran ce ta Bu čar ja, Pe tra Jam bre ka in mene, ki sem pri pra vil tekst z na slo vom 
Kom pa ra tiv na ana li za »Tez za Us ta vo Repub li ke Slo ve ni je« in srb skih »Pred po stavk 
in na čel us tav nih spre memb«, v njem pa sem se spo pa del pred vsem s psev do de mo-
kra tič nim, na vi dez pa ul tra de mo kra tič nim na če lom 'en člo vek   - en glas'.

b)   Pot do De mo so ve us ta ve (april 1990)

V ča su po izi du Tez in us ta no vi tvi Od bo ra je imel izred no ve li ko vlo go (pri neu-
de le že nih pis cih, Jam bre ku in še ne ka te rih, za ne mar je no) tudi 2. sklic Zbo ra slo ven-
skih kul tur nih de lav cev 15. in 16. no vem bra 1988 pod na slo vom Su ve re nost slo ven-
ske ga na ro da, na ka te rem je z re fe ra ti ali v di sku si ji na sto pi lo več ko 100 ude le žen-
cev. Ude le žil se ga je tudi pred sed nik pred seds tva SRS Ja nez Sta nov nik in v po le mi ki 
z Er ne stom Pe tri čem, v ka te ri se je očit no oprl na teze mo je ga že prej pre bra ne ga 
re fe ra ta, od loč no za go var jal ne za meg lje ni po jem su ve re no sti: »Su ve re nost je prib-
liž no tako kot no seč nost. Ne mo re te biti samo malo no se či. Ali je ali je ni« (str. 137. 
zbor ni ka z Zbo ra).

Sam sem svoj re fe rat Slo ven ska su ve re nost, v ka te rem sem iz ha jal tako iz tek sta 
Slo ven ska dr žav nost (v njem sem prvi de fi ni ral na ci jo kot na rod z dr ža vo) iz 57. 
številke kot iz tek sta Ci vil na druž ba, prav na dr ža va in le gi tim na ob last (v njem sem 
le gi tim no ob last ve zal na par la men tar no de mo kra ci jo, na nji ju prav no dr ža vo in na-
njo ci vil no druž bo, ki je to rej v re sni ci ni, do kler ni prav ne dr ža ve in le gi tim ne, na 
svo bod nih vo li tvah iz vo lje ne ob la sti), za čel z na sled nji mi od stavki:

 »Te melj na pr vi na su ve re no sti je dr žav nost. Še le na rod, ki ima svo jo dr-
ža vo, je su ve ren na rod. Je na rod, ki je po stal na ci ja v mo der nem po me nu 
be se de. Slo ven ska su ve re nost je to rej slo ven ska na cio nal na su ve re nost, su-
ve re nost slo ven ske dr žav no sti. Če to ni, po tem se za be se do su ve re nost 
skri va ne kaj dru ge ga. In te daj nam ta be se da slu ži kot sle pi lo ali pa se z njo 
sle pi mo sami. Mi sami, se pra vi Slo ven ci. Sle pi mo se pa, brž ko pri sta ne mo 
na to, da je su ve re nost ne kaj od tuj lji ve ga.

 Tako go vo ri mo na pri mer o pre no su su ve re no sti. Su ve re no sti se ne da 
pre ne sti. Trans fer, pre nos su ve re no sti je isto kot po kop su ve re no sti. Pre-
ne se na su ve re nost ni več su ve re nost. Zato pre nos slo ven ske su ve re no sti 
na ne kaj ali ne ko ga zu naj slo ven ske dr ža ve ni nič dru ge ga kot iz da ja slo-
ven ske ga na ro da. Ko li kor gre za za vest ni pre nos, za vest na iz da ja. Ven dar 
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ohra nja nje su ve re no sti ne po me ni av tark tič no sti. Av tark tič no sti se dr ža va 
izog ne tako, da se od pre nav zven. Da na ve že sti ke z dru gi mi dr ža va mi in 
ob tem del last nih pri stoj no sti pre ne se, su ve re no pre ne se na med dr žav ne 
us ta no ve in or ga ni za ci je. Ob tak šnem su ve re nem pre no su pri stoj no sti ne 
pri de do ni ka kr šne okr ni tve su ve re no sti. Na ro be. Su ve re nost dobi s tem 
med dr žav no ozi ro ma med na rod no po tr di tev.

 Gre to rej za raz li ko med pre no som suvere no sti in su ve re nim pre no som. 
V čem je raz li ka med tema dve ma pre no so ma? Pre nos su ve re no sti je ne-
po vra ten in prav zato po me ni iz da jo. Su ve re ni pre nos pa je pre nos do od-
po kli ca. Je pre nos, nad ka te rim ob la sti ni ma jo dru gi, mar več je v mo jih, 
na ših ro kah.

 For mal na, se pra vi bis tve na pr vi na vsa ke dr ža ve je us ta va. Brez us ta ve bi 
bila dr žav nost neke dr ža ve bre zob lič na. Je v re sni ci sploh ne bi bilo. Prob-
lem Slo ven cev je v tem, da us ta vo si cer ima mo, a je hkra ti tudi ni ma mo. 
Ima mo us ta vo, a to ni na ša last na us ta va. Us ta va So cia li stič ne re pub li ke 
Slo ve ni je je na mreč iz ve de na us ta va. Slo ven ska dr žav nost je po zvez ni us-
ta vi, po us ta vi SFRJ od mer je na dr žav nost. Ker ima pri mat vez na us ta va, 
nje na do lo či la vna prej ome ju je jo slo ven sko na cio nal no su ve re nost. Za ra di 
teh do lo čil je slo ven ska su ve re nost ome je na su ve re nost. Ome je na za ra di 
do lo čil, kot so do lo či lo o pri vi li gi ra nem po lo ža ju ZKJ, do lo či lo o iz jem ni 
vlo gi JLA, itn.

 Pred log ome je no sti slo ven ske su ve re no sti ne zmanj šu je, am pak jo po ve-
ču je« (str. 90).

Na kon cu re fe ra ta sem se vpra šal, kaj na re di ti z ob last jo na Slo ven skem, ki no če 
po sta ti slo ven ska ob last. Ki blo ki ra re fe ren dum o us tav nih spre mem bah in ki no če 
(v mi slih sem imel na pa de na pos ve to va nju Mark si stič ne ga cen tra ZKS, zla sti na pad 
To ne ta Je rovš ka na us ta vo iz Tez kot na bur žoaz no us ta vo 19. stolet ja) nove us ta ve 
kot av to nom ne po sta ve slo ven ske na cio nal ne su ve re no sti:

 »Os ta ne nam ci vil na ne po slu šnost, ne na sil na ob li ka dr žav ljan ske ne po-
korš či ne. Ka te ra ob li ka ci vil ne ne po slu šno sti je naj bolj raz vid na? To je 
boj kot vo li tev« (str. 93).

Pod pri ti ski Od bo ra in z njim spod bu je ne ga druž be ne ga gi ba nja je ob last po 
sko raj letu dni kon fron ta cij po pu sti la in sep tem bra 1989 vne sla v ob sto je čo us ta vo 
do lo či lo o pra vi ci slo vesn ke ga na ro da do sa mood loč be, vključ no s pra vi co do od ce-
pi tve, do lo či la slo ven sko him no in pri sta la na zad nje na svo bod ne vo li tve. De lo va nje 
Od bo ra za vars tvo člo ve ko vih pra vic, bolj ali manj ref ek ti ra no opr to na Teze za slo-
ven sko us ta vo, je bilo od vse ga za čet ka, če tu di se vsi nje go vi čla ni tega niso za ve da li, 
dvo va lent no: na rav na no v vzpo sta vi tev par la men tar ne de mo kra ci je in v na cio nal no 
sa movz po sta vi tev, v vzpo sta vi tev slo ven ske ga na ro da kot na ci je, kot na ro da z last no 
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dr ža vo. Na vse zad nje je to iz ha ja lo že iz pream bu le Tez:

»Za ve da joč se sve to sti živ lje nja in člo ve ko ve ga do sto jans tva;
iz ha ja joč iz:

- te melj nih člo ve ko vih pra vic in dr žav ljan skih svo boš čin,
- te melj ne pra vi ce vsa ke ga na ro da do sa mood loč be,
- te melj ne ga zgo do vin ske ga dejs tva, da smo Slo ven ci z last ni mi moč mi 

izob li ko va li svo jo na rod no sa mo bit nost in uve lja vi li svo jo dr žav nost;
 z na me nom, da ob spo što va nju de diš či ne slo ven ske ga na ro da za go to vi mo 

kul tur ni, eko nom ski, po li tič ni in so cial ni raz voj Slo ve ni je,
 spre je ma mo na sled njo Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je.«

Iz raz po re da tem pream bu le je raz vid no, da ni ka kor ne dr ži obi čaj ni le vi čar ski 
oči tek o primatu na cio na liz ma. Ustav na pream bu la vse bu je vse tri glav ne ci lje Nove 
re vi je, od nje ne ga iz ha ja nja na prej in to na tanč no v za pi sa nem za po red ju: na pr-
vem me stu sta sve tost živ lje nja in člo ve ko vo do sto jans tvo kot pred po stav ki pro sto sti 
duha, na dru gem me stu so člo ve ko ve pra vi ce in dr žav ljan ske svo boš či ne kot pred-
po stav ka de mo kra ci je in še le na tret jem me stu so te melj ne pra vi ce vsa ke ga na ro da 
do sa mood loč be kot pred po stav ka vzpo sta vi tve na cio nal ne su ve re no sti. Zato je bilo 
tudi po vsem lo gič no, da je Igor Bav čar ob kon cu Od bo ra po stal leta 1989 pred se du-
jo či Zbo ra za us ta vo.

Ob last niš ke ata ke Pris pev kov in Tez niso disk va li fi ci ra le, mar več re kla mi ra le. 
Tako ka kor za tem za por Jan še za ra di de lo va nja Bav čar je ga od bo ra Slo ven cev ni pre-
stra šil, mar več jih je mo bi li zi ral. In to prav na iz ho diš čih Tez za us ta vo Re pub li ke 
Slo ve ni je: z vars tvom te melj nih člo ve ko vih pra vic, ki so ga pred po stav lja le, s pol no, 
ne pa ome je no su ve re nost jo slo ven ske ga na ro da, ki so jo na po ve da le, itn. Vrh te 
mo bi li za ci je je bil do se žen s spre jet jem Maj niš ke de kla ra ci je 1989, ki je na sta la na 
pod la gi pream bu le Tez za Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je, pream bu le pi sa telj ske us ta ve, 
zato smo zad njo re dak ci jo de kla ra ci je tudi opra vi li na Druš tvu pi sa te ljev Slo ve ni je, 
na zbo ro va nju Od bo ra za vars tvo člo ve ko vih pra vic na Kon gre snem trgu pa jo je 
pre bral pe snik Tone Pav ček, si cer pred sed nik Druš tva pred To ne tom Part lji čem. 
Zbo ro va nje je po te ka lo pod okri ljem mla din ske or ga ni za ci je, saj »Bav čar jev od bor« 
kot tak ni do bil po li cij ske ga do vo lje nja zanj.

Na tej toč ki, toč ki raz gla sa de kla ra ci je o slo ven ski osa mos vo ji tvi, je »Bav čar jev 
od bor« kot Od bor za vars tvo člo ve ko vih pra vic, to rej kot ci vil no druž be na po sta-
vi tev, sto pil najdlje v sme ri rea li za ci je Tez in s tem tudi v sme ri po li ti za ci je. Ko rak 
naj prej bi bil, če bi se spre me nil v stran ko. Tega čla ni Od bo ra ni smo že le li. Ne samo 
za ra di po ja vov, ka kr šen je bil ta, da so mark so man ski le vi čar ji bolj ali manj po ti-
ho ma iz sto pa li iz Od bo ra za ra di nje go ve do dat ne, osa mos vo ji tve ne na rav na no sti. 
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Pred vsem za ra di tega ne, ker ni smo ho te li, da bi iz nje ga na sta la ne kak šna nova, 
stran ke že vna prej od prav lja jo ča or ga ni za ci ja, po dob na ob sto je či So cia li stič ni zve zi 
de lov ne ga ljuds tva.

Zato smo Od bor na rav na li v dru go smer. Ko po iz pu sti tvi Jan še ta ni imel več 
svo jih iz vor nih za dol ži tev in na log, smo ga prib li ža li Te zam kot ta kim in ga tako 
vpe li v pro ces slo ven ske osa mos vo ji tve ne av to kon sti tu ci je. Spre je li smo po bu do za 
us ta no vi tev Zbo ra za us ta vo, ka te re ga ključ ni re zul tat je bila uved ba po li tič ne ga plu-
ra liz ma z Zakon o po li tič nem zdru že va nju, kon ti nui te to s Te za mi in Od bo rom pa 
smo si za go to vi li s tem, da smo po uvod nih tak tih Jo že fa Škol ča za »pred sed ni ka« 
(zno va) pred la ga li Igor ja Bav čar ja. Na vabilu oz. ob ve stilu, ki ga je Igor Bav čar kot 
pred se du jo či vse bin sko pre nov lje ne ga Zbo ra za us ta vo pod pi sal 9. januar ja 1990 in 
je do kaz nove po ve za no sti med »po zi ci jo« in »opo zi ci jo« (v na re ko va jih, ker so bile 
plu ra li stič ne par la mentar ne vo li tve še le v pri pra vi), je za pi sa no:

 »Ob veš čam vas, da je koor di na ci ja Zbo ra za us ta vo skle ni la pred la ga ti 
pred stav ni ke Zbo ra za us ta vo v ko mi si ji Skupš či ne SR Slo ve ni je za us tav-
na vpra ša nja. Za pred stav ni ke Zbo ra za us ta vo so bili pred la ga ni na sled-
nji kan di da ti: Fran ce Bu čar, An ton Pe re nič, Ivan Svet lik, Mar jan Pavč nik, 
Ma tevž Kri vic, Lo vro Šturm, Pe ter Jam brek, Ivan Kranjc, Da ni lo Turk, Jo-
že Men cin ger, Vla di mir Si mič, Tine Hri bar, Alojz Snoj, Tone Per šak in 
Jo žef Školč.«

Sko raj po lo vi ca na ve de nih imen so av tor ji Tez, do dat na če tr ti na imen so čla ni 
Od bo ra, le če tr ti no pa tvo ri jo »nova« ime na. Kljub temu do pra ve ga so de lo va nja 
v ok vi ru skupš či ne ni priš lo, saj ko mu ni sti za tak šno so de lo va nje še niso bili pri-
prav lje ni, tudi do zo re li še ne. Zato smo se osre do to či li na sam Zbor za us ta vo in v 
De mo kra ci ji, ča so pi su De mo sa, tik pred vo li tva mi (10. apri la 1990) ob ja vi li De lov ni 
os nu tek nove slo ven ske us ta ve. Delo sku pi ne v se sta vi Tine Hri bar, Jo že Men ci ger, 
Ivan Svet lik, Ja nez Šmi dov nik, Bo ris Ga berš čik in An ton Pe re nič sta koor di ni ra la 
Fran ce Bu čar in Pe ter Jam brek, ki sta bila že tudi koor di na tor ja pi sa telj ske us ta ve, 
tj. Tez. Zato je ra zum lji vo, da smo jih v De mo so vi us ta vi sko raj v ce lo ti upo šte va li, 
jih do pol ni li in raz čle ni li na 164 čle nov, ko li kor jih je ime la po tem tudi pod vin ska 
us ta va, ki smo jo se sta vi li ko nec av gu sta in je nato po sta la urad ni skupš čin ski Os nu-
tek Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je. Us tav no prav ni tlo ris nove sa mo stoj ne Slo ve ni je, kot 
su ve re ne dr ža ve slo ven ske ga na ro da, je bil po stav ljen.

Vzpo red no so se po čr ta nju do loč be o vo dil ni vlo gi ZKS iz ob sto je če slo ven ske 
»us ta ve« za če le ob li ko va ti in us ta nav lja ti po li tič ne stran ke in spre jet je bil da tum 
par la men tar nih in pred sed niš kih vo li tev, na ka te rih sta zma ga la De mos pod vods-
tvom Jo že ta Puč ni ka in Mi lan Ku čan. Pred sed nik skupš či ne, s tem pa tudi pred sed-
nik nje ne us tav ne ko mi si je, je po stal Fran ce Bu čar, ki si je za prvo in naj po mem-
bnej šo na lo go za dal prav spre jet je prve pra ve slo ven ske us ta ve. Ju li ja smo pri pra vi li 
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sprav no slo ve snost za po voj ni po mor je ni mi v Ko čev skem Rogu, za ka te ro smo 
kul tur ni pro gram sku paj z vods tvom Nove slo ven ske za ve ze se sta vi li na Novi re vi ji, 
osred nja go vor ni ka pa sta bila, med nji ma je pred hod no po sre do va la Spo men ka, 
slo ven ski me tro po lit nadš kof Aloj zij Šu štar in pred sed nik Re pub li ke Slo ve ni je Mi-
lan Ku čan. S tem je bila eks pli ci ra na in ve ri fi ci ra na slo ven ska enot nost, ki se je na 
po vsem nov, nek da njo slo ven sko raz kla nost pre se ga jo či na čin po sto po ma ob li ko-
va la od 1987 leta na prej.

Ta enot nost je zra sla iz spoz na nja, da na si lje v po li ti ki ni spre jem lji vo. Da se ga 
mo ra mo na da leč in za vsa ko ceno izog ni ti. Med tem ko je leta 1945 za gos po do va lo 
re vo lu cio nar no na si lje, ki se je s par tij sko-po li cij sko-sod niš kim te ror jem zme rom 
zno va utr je va lo tja do osem de se tih let, po smr ti dik ta tor ja Tita v slo ven ski po li ti ki 
pre vla da spoz na nje, da na si lje ni ne kaj do bre ga. Tudi kot sreds tvo, ki naj bi bilo po-
treb no pri uve ljav lja nju Do bre ga, ne. To spoz na nje se je utr di lo naj prej med nami, 
opo reč ni ki ko mu niz ma, po tem pa tudi med vla da jo či mi ko mu ni sti. Zato smo se 
od osem de se tih let na prej ob na ša li kot opo reč ni ki, ni smo pa bili di si den ti v do-
be sed nem po me nu; ker tudi ni smo mo gli biti, saj bi to lah ko po sta li le, če bi nas, 
npr. ob izi du 57. šte vil ke Nove re vi je, za pr li. To se ni zgo di lo. Se pra vi, med nami in 
re žim ski mi ljud mi je ob sta ja lo tiho so glas je, da vsa ke mu od nas, na obeh stra neh, 
pri pa da člo ve ko vo do sto jans tvo; zato smo se kljub os trim nas prot jem, kljub po le-
mič nim soo ča njem in med se boj nim očit kom obo ji gi ba li v me jah os nov ne etič ne 
od go vor no sti in mo ral ne do stoj no sti. Kljub nas prot nim zah te vam s stra ni ko mu ni-
stov bolj še viš ke ga tipa in ka to li kov kle ri kal ne ga tipa.

Zad nja žr tev re vo lu cio nar ne ga na si lja je bil prav Ja nez Jan ša; toda žr tev, za ka te ro 
smo vsi, tako no sil ci kot nas prot ni ki ob sto je če ga re ži ma, ve de li, da je iz si lje na. Ne 
da bi bil Jan ša ne dol žen. Ven dar pa ga ob last za ra di ti ste ga, za kar se je v konf ik-
tu z ob last ni ki zav ze mal, ne bi sme la, če bi upo šte va la te melj ne člo ve ko ve pra vi ce, 
vtak ni ti v za por. To se je ve de lo. To je ve de la tudi slo ven ska ob last; ne pa Ob last 
na Slo ven skem, ki je bila fak tič no, kljub dru gač nim pro klama ci jam, nad slo ven sko 
ob last jo- ob last jo ne samo z ome je no su ve re nost jo, mar več, ko je šlo za res (ko se je 
od lo ča lo o izred nem sta nju) »ob last jo« brez su ve re no sti. Tako brez, da v vo jaš kem 
pro ce su zo per Jan šo niti upo ra be slo venš či ne ni mo gla iz pro si ti, kaj še le uka za ti. V 
Od bo ru za vars tvo člo ve ko vih pra vic smo se tega za ve da li, zato od slo ven ske ob la sti, 
po tem ko nam je po sta lo ja sno, da ni spo sob na sle di ti na ši zah te vi, naj se ven dar 
že ob na ša kot (su ve re na) ob last, ni smo ter ja li dru ge ga ka kor to, da naj priz na svo jo 
ne moč in nam pu sti, da sami po svo je zbe re mo vse slo ven ske mo či in jih str ne mo 
v od por zo per ju go slo van sko par tijsko ozi ro ma armij sko na dob last. Pu sti li so nam- 
ne ta koj ali naen krat- mar več tako, da so ko rak za ko ra kom po puš ča li pred na ši mi 
zah te va mi po unav zo če nju te melj nih člo ve ko vih pra vic in dr žav ljan skih svo boš čin, 
na zad nje tudi pred na šo zah te vo po slo ven ski osa mos vo ji tvi.
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S tem, da slo ven ska ob last ni pri sta la ne na are ta ci jo ne ka te rih av tor jev Pris pev-
kov ne na lik vi da ci jo Od bo ra, je sost ka la ti sto os nov no mre žo zau pa nja, ki nam je 
nato omo go či lo do go var ja nje z njo. To je spo ra zu me va nje o ključ nih vpra ša njih 
de mo kra ci je kot par la men tar ne de mo kra ci je in o slo ven ski sa mo stoj no sti kot na-
cio nal ni su ve re no sti. In če prav sta bila Ku čan in Puč nik v ča su vo li tev huda nas-
prot ni ka, je dejs tvo, da Puč nik in Ku čan drug dru ge ga ni sta ime la ne za po li tič ne-
ga ne za oseb ne ga so vraž ni ka, omo go či lo konč no so glas je, konč ni med stran kar ski 
spo ra zum o ple bis ci tu. Vmes pa se je kot nuj ni, ne zao bi dlji vi po goj ti ste slo ven ske 
enot no sti, ki je omo go či la osa mos vo ji tev, na šo av to kon sti tu ci jo kot na ci je, kljub 
vsem nas pro to va njem z leve in de sne, do go dil akt na rod ne spra ve. Le sim bol ne, 
toda za za če tek je bilo to do volj- namreč kot akt nove, po zi tiv ne orienta ci je ve či ne 
po li tič nih sil ozi ro ma sku pin v Slo ve ni ji.

Pod ko mu ni stič no vla da vi no je ob last vsa ke mu opo reč ni ku zmeraj zno va opo ne-
sla, da je zmo žen le ne ga tiv ne kri ti ke, ni pa spo so ben na sto pi ti s po zi tiv nim pro gra-
mom. To je bil se ve da po vsem spre vr žen, do ce la ci ni čen oči tek, saj bi bil vsak po-
zi tiv no for mu li ran pro gram s stra ni Par ti je ta koj pro gla šen za so vraž no de ja nje, za 
do kaz, da je raz red ni so vraž nik zno va na delu. Od te for mu le je Zve za ko mu ni stov 
Slo ve ni je naj prej od sto pi la (fak tič no, ver bal no še ved no ne) prav ob Pris pev kih za 
slo ven ski na cio nal ni pro gram in ob Te zah za Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je. Le od sto pi la 
po me ni, da ni na sto pi la z obi čaj ni mi re pre siv ni mi ukre pi. Tako se je ob na ša la tudi 
v od no su do Od bo ra za vars tvo člo ve ko vih pra vic. Zato se je v Slo ve ni ji po sto po ma 
lah ko ob li ko va la po seb na vr sta enot no sti: naj prej kaj pa da enot nost 's pri drž ki', to rej 
s preo stan ki ideo loš ko raz red ne, bolj še viške ne ga ti vi te te v sebi, ob vse slo ven skem 
skup nem cerk ve no-kul tur no-dr žav nem de ja nju v Rogu pa se je enot nost pre ve si la 
in si cer je vznik ni la enot nost 's pre sež kom', s sprav no po zi ti vi te to v sebi.

c)   Pod vin ska us ta va (av gust 1990)

Pod vpli vom vzpo stav lja nja pra-vred not, ki jih da nes poz na mo pod ime nom 
vred no te sve tov ne ga eto sa in smo jih pri Novi re vi ji vztraj no za go var ja li že od za-
čet ka osem de se tih let na prej, se je za če la ši ri ti nova du hov na at mos fe ra na Slo-
ven skem. Do teh vred not, med ka te ri mi so ključ ne sve tost živ lje nja, pos ve če nost 
mr tvih, člo ve ko vo do sto jans tvo in zla to pra vi lo, smo se do ko pa li prek Koc be ko vih 
kon cep tov »sve te jeze« in »bla že ne kriv de« ter Pir jev če vih kon cep tov »sve te žr tve« 
in »lju bez ni za nič«, pov ze tih v spi su Kriv da in greh (1983) Spo men ke Hri bar. Opo-
ro smo po eni pla ti do bi li v Hei deg gro vem fi lo zof skem kon cep tu »pu sti ti biti«, po 
dru gi pla ti v iz vor nem krš čans tvu, ka te re ga od mev, če prav zelo ši bak, se je ohra nil 
tudi v slo ven skem ka to li ciz mu. Ko je slo ven ski ko mu ni zem na te vred no te, ki smo 
jih za pi sa li tudi v pream bu lo Tez in De lov ne ga os nut ka Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je, 
vsaj po goj no pri stal, se je, če prav ne po vsem za vest no, v bis tvu od po ve dal sa me mu 
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sebi, se pra vi, ideo lo ge mo ma »raz red ni boj« in »raz red no so vraš tvo«. S tem pa tudi 
ti ste mu, s či mer je med oku pa ci jo pov zro čil slo ven sko dr žav ljan sko, bra to mor no 
voj no, po oku pa ci ji pa opra vi če val svoj re vo lu cio nar ni te ror. Brez pre lo ma na Rogu 
ju li ja 1990, brez ra di kal ne ga pre mi ka od so vraš tva k spra vi, ni ka kor ne bi mo glo 
pri ti do ti ste enot no sti, ki je ko nec leta 1990 po ne sla osa mos vo ji tve ni ple bis cit.

Ven dar spre je ma nje us ta ve ni šlo po pred vi de ni poti; raz gla si tev, ki naj bi se po 
do go vo ru pri Bu čar ju v Bo hi nju 1. maja 1990 zgo di la naj ka sne je ko nec leta, ta koj 
po po tr di tve nem re fe ren du mu 23. de cem bra 1990, se je po si cer izred no hi trem 
ob li ko va nju pod vin ske us ta ve ko nec av gu sta 1990 po sto po ma vse bolj od mi ka la. 
Glav ni raz log so bila ne so glas ja oko li pream bu le, ki je sko zi vse os nut ke od Tez 
na prej os ta la nes pre me nje na sku paj z naj bolj spor nim za čet kom »Za ve da joč se sve-
to sti živ lje nja…«. Naj prej se je za tak ni lo že na Pred seds tvu, ki je pol dru gi me sec 
(od kon ca maja do sre de ju li ja 1990) pri prav lja lo Pred log o za čet ku po stop ka za 
spre jem Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je. V ta na men je or ga ni zi ra lo ne kaj pos ve to vanj 
na pod la gi De mo so ve us ta ve; na pos ve tu o pream bu li je Mi lan Ku čan ob »prav ni 
pod po ri« Ri ba ri ča že na sto pil zo per omem bo »sve to sti živ lje nja« v pream bu li. Zato 
se je od sta vek o pream bu li v Pred lo gu na zad nje gla sil:

 »Na za čet ku ve lja za pi sa ti uvod no be se di lo, ki naj uve de nor ma tiv ni del ter 
ga le gi ti mi ra na os no vi te melj nih so cial nih in kul tur nih vred not, us tav-
ne tra di ci je in no vih zna menj ča sa. Iz ha ja naj iz so dob ne ga ra zu me va nja 
živ lje nja, po ka te rem člo vek ni gos po dar, mar več de dič živ lje nja. Po me ni 
tudi, da ima jo člo ve ko ve pra vi ce svo je na rav ne meje ter da vars tvo na rav-
ne ga oko lja in kul tur ne de diš či ne ni le dr žav ljan ska pra vi ca, am pak tudi 
dolž nost vseh in vsa ko gar. Na rav ni po sa mez ni ka se so dob no ra zu me va nje 
živ lje nja izra ža sko zi do sto jans tvo člo ve ka kot na rav ne ga, druž be ne ga in 
du hov ne ga bit ja. Us ta va naj iz ha ja iz tudi iz te melj nih pra vic in svo boš čin, 
te melj ne pra vi ce na ro da do sa mood loč be in iz dejs tva, da smo Slo venci z 
last ni mi moč mi izob li ko va li svo jo na rod no sa mo bit nost in uve lja vi li svo jo 
dr žav nost« (Peter Jam brek, Us tav na de mo kra ci ja, str. 397).

Od sta vek pov ze ma od stav ka do stav ka mojo pream bu lo iz pi sa telj ske us ta ve in 
nje no fi lo zof sko ute me lji tev, iz puš ča pa ključ no uvod no sin tag mo »sve tost živ lje-
nja«. Za ni mi ve so zad nje tri be se de od stav ka, ki pri ča jo, da se stav ljal ci od stav ka 
tudi na tej toč ki niso po vsem ra zu me li mo je ga be se di la. Kaj ti be se de »uve lja vi li 
svo jo dr žav nost« se ne na na ša jo na že do se že no dejs tvo, saj pred stav lja jo po men-
sko po vrat no zan ko, se pra vi, za če le naj bi za res ve lja ti še le v tre nut ku raz gla si tve 
nove us ta ve, to rej us tav no prav ne slo ven ske dr žav ne su ve re no sti. Ra zen v vse sko zi 
isti pream bu li tega pre sko ka iz ne dr žav no sti v dr žav nost ne na va ja ta ne pi sa telj ska 
us ta va, ki se skle ne z be se di lom pod na slo vom OBČINA, ne De mo so va us ta va, ki se 
skle ne z be se di lom pod na slo vom USTAVNO VARSTVO; še le v pod vin ski us ta vi se 
164. člen, ki se ne uje ma s 164. čle nom De mo so ve us ta ve, zač ne z be se da mi: »Z raz-
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gla si tvi jo te us ta ve po sta ne Slo ve ni ja sa mo stoj na dr ža va…«, kar po vrat no ve ri fi ci ra 
be se de »uve lja vi li svo jo dr žav nost« iz te daj še zme rom iste Pream bu le.

Kljub raz ha ja nju z Mi la nom Ku ča nom in kljub temu, da sta pred log Pred seds tva 
soob li ko va la Pe ter Jam brek in Loj ze Ude kot koor di na tor ja pri pi sa nju pred lo ga, 
sem v Pod vi nu us pel po nov no uve lja vi ti za pis Pream bu le v nes pre me nje ni ob li ki. 
Tako je priš la že več ko dve leti ob li ko va na Pream bu la tudi v urad ni skupš čin ski Os-
nu tek Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je, toda zdaj so pro ti sve to sti živ lje nja na sto pi li »li-
be ral ni de mo kra ti« in »krš čan ski de mo kra ti«, po vsem ne pri ča ko va no pa tudi »ze-
le ni«, med ka te ri mi je bil naj bolj za drt nas prot nik Leo Še šer ko.1 Ključ na pa je bila 
in ter ven ci ja ka to liš ke cerk ve ne hie rar hi je, ki je prek An to na Stre sa2 kot pred sed ni ka 
Ko mi si je za pra vič nost in mir v po seb nem pi smu, na slov lje nem na vse žup ni ke, tudi 
za vr ni la sve tost živ lje nja, in si cer s pre stiž no klav zu lo, da to ni nji ho va sve tost živ lje-
nja, mar več sve tost živ lje nja iz ne ke ga dru ge ga, ne ka to liš ke ga kro ga.

1  Da nes je ime Lea Še šer ka sko raj po vsem iz gi ni lo iz jav no sti. Tudi pred zma go De mo sa je bilo 
sko raj nez na no. Tik pred pr vi mi svo bod ni mi in po šte ni mi vo li tva mi apri la 1990 je Še šer ko vsto pil v stran ko 
»ze le nih«, se pre bil v nje no vods tvo in se sku paj s stran ko vklju čil v De mos. Po zma gi De mo sa je za ra di re la-
tiv ne te že »ze le nih« us pel iz si li ti svo je ime no va nje za pod pred sed ni ka Pe ter le to ve vla de, obe nem pa tudi za 
čla na skupš čin ske ko mi si je, v ka te ri si je kot po sla nec iz bral vo de nje prav pod ko mi si je za pream bu lo. V njej pa 
je vse sko zi os tro na sto pal zo per sin tag mo sve tost živ lje nja v njej. V po pol nem nas prot ju s si cerš njo ideo lo gi jo 
»ze le nih«. Kako je lah ko priš lo do tega? Še šer ko je po stal do cent na te da nji Fa kul te ti za so cio lo gi jo, po li tič ne 
vede in no vi nars tvo (se da nji Fa kul te ti za druž be ne vede) po moji od stra ni tvi iz pe da goš ke ga pro ce sa, na mreč 
po skle pu oz. na lo gu CK ZKS. Bil je to rej pre ver jen par tij ski ka der, kar je do dat no po tr dil s tem, da je po stal 
tudi vod ja var nost no ob veš če val ne ga od bo ra »Nič nas ne sme pre se ne ti ti« na fa kul te ti. Še leta 1989 je ob pred-
sta vi tvi knji ge Slo ven ska dr žav nost na fa kul te ti to mojo knji go, na ka te ro sem oprl svo je so de lo va nje pri pi sa nju 
pi sa telj ske us ta ve, na pa del kot knji go, po ka te ri naj bi Slo ve ni ja po sta la »čo še sko va« Ro mu ni ja, če bi se uve-
lja vi la nje na iz ho diš ča. Po tem pa je 1. dec. 1989 v slo ven ski po li ti ki priš lo do obra ta. Mi ni strs tvo za no tra nje 
za de ve je pre po ve da lo »srb ski mi ting Re sni ce« v Ljub lja ni, za če lo se je ob na ša ti v smi slu slo ven ske na cio nal ne 
za ved no sti, služ ba dr žav ne var no sti (biv ša Udba) pa je za če la prek ne ka te rih svo jih so de lav cev na sto pa ti že 
kar na cio na li stič no. Te daj  je tudi Še šer ko – ob splo šnem pre se ne če nju vseh, ki smo ga poz na li – na pa del kar 
Mi lo še vi ća in za čel sku paj z ne ka te ri mi dru gi mi zna ni mi ul tra ko mu ni sti iz »ze le nih« pod pi ra ti De mos. Iz več 
raz lo gov jih ni smo mo gli za vr ni ti, toda obe nem smo si na ko pa li za vrat sku pi no, za ka te ro ni smo ni ko li ve de li, 
kaj lah ko pri ča ku je mo od nje in kdaj nam uteg ne s svo jih nek da njih po zi cij sko či ti v hr bet. Ka kor nam je sko-
čil Še šer ko s svo jim vo de njem us tav ne pod sku pi ne za pream bu lo. Sku paj z An to nom Stre som sta pov zro či la, 
če prav neod vi sno drug od dru ge ga, da se je us tav na raz pra va za če la po dalj še va ti v ne do gled, tako da se je bilo 
v zve zi z osa mos vo ji tvi jo na vse zad nje tre ba za te či k ple bis ci tu.

2  Tudi An ton Stres je bil član us tav ne pod ko mi si je za pream bu lo; v tej vlo gi tudi po tem, ko je od-
sto pil od svo je ga izrec ne ga za vra ča nja sve to sti živ lje nja, ni nič na re dil, da bi ta ven dar le os ta la v pream bu li. 
Si cer pa že Maj niš ke de kla ra ci je ni pod prl, mar več je so de lo val pri pi sa nju re žim ske Te melj ne li sti ne- vse v 
čast in sla vo RKC.
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2.   Skupš čin ski za ple ti z os nut kom Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je3

An ton Stres je v in terv ju ju Ni vse ena ko do bro ali ena ko sla bo. Ne stri njam se s 
tem, da je več re snic (De jan Pu še njak, Delo-So bot na pri lo ga 22.12. 2007, str. 6-8) 
na na ved bo, da je, če iz ha ja mo iz tr di tev Ti ne ta Hri bar ja, prav on na za čet ku de-
vet de se tih let zno va vpe ljal »kul tur ni boj v Slo ve ni ji z zah te vo po lo či tvi du hov«, 
od go vo ril:

 »To več krat po nav lja. Mi slim, da vem, kam meri. Šlo je za de ba to o tem, 
ali naj v pream bu lo slo ven ske us ta ve pri de izraz sve tost živ lje nja. Te daj 
sem v ne kem pre da va nju na teo loš ki fa kul te ti, ki sem ga imel za krš čan ske 
in te lek tual ce, prob le ma ti zi ral izraz sve tost živ lje nja. Ta koj bi bil za izraz 
sve tost člo veš ke ga živ lje nja, de ni mo, sve tost živ lje nja nas ploh pa se mi je 
zde la prob le ma tič na. Za ti sto pre da va nje sem si na ne kaj pa pir jev na pi sal 
kon cept in po pre da va nju je nek do pri sto pil k meni in vpra šal, ali lah ko 
dobi te pa pir je, in sem mu jih dal. Po tem so ti fo ko ko pi ra ni ali pre pi sa ni 
pa pir ji za če li kro ži ti med ljud mi. To se ve da niso bili nikakrš ni taj ni do-
ku men ti ali kaj po dob ne ga. Kak te den po ti stem pre da va nju sem svo je 
za pi ske te me lji to pre de lal in v Dru ži ni ob ja vil tekst z na slo vom Mo ral ni 
prob le mi na robu slo ven ske us ta ve.

 Gos pod Hri bar je naj prej do bil v roke ti sti tekst, ki je kro žil med ljud mi, in 
bil je zelo ra zo ča ran nad njim. Na pi sal je za skrb lje no pi smo nadš ko fu Šu-
štar ju. Pre den pa je svo je pi smo od po slal, je do bil v roke Dru ži no in tam je 
isti tekst na šel v novi ver zi ji. Ta ob jav lje na ver zi ja, za ka te ro se ve da ve li ko 
bolj sto jim kot za za pi ski kon cep ta za pre da va nje, pa se je gos po du Hri bar ju 
zde la bolj spre jem lji va. Dol go pi smo nadš ko fu Šu štar ju je na pi sal 20. no-
vem bra 1990, na kon cu tega pi sma pa je do dal pri pis 22. no vem bra is te ga 
leta: Ker sem mo ral na pra vi ti ko pi ji, sem se na sre čo za mu dil z od da jo pi sma, 
tako da sem med tem že pre gle dal zad njo šte vil ko Dru ži ne s pri lo go iz po pol-
nje ne ga Stre so ve ga be se di la, v ka te rem se 19. od sta vek kon ču je z na sled njo 
mi sli jo: Ko li kor pa bi se ve li ka ve či na na ših dr žav lja nov ven dar le ze di ni la 
okrog be sed ne zve ze (sve tost živ lje nja-op. av.) in bi jo ra zu me la kot po ziv k 
spo što va nju soč lo ve ka in od go vor ne mu rav na nju z na ra vo, ni no be ne ga 
raz lo ga, da bi krist ja ni tako ra zum lje ni sve to sti živ lje nja nas pro to va li. To 
je po vsem drug ton, ki me po mir ja in mi daje nova upa nja.«

Res; v zra ku bi ob vi se lo le vpra ša nje, za kaj je Stres sploh za čel so vraž no kam pa-
njo zo per sve tost živ lje nja, saj od vse ga za čet ka ni ime la dru ge ga po me na od tega, 
ka kor ga je Stres raz lo žil in ki da mu sploh ni nas protoval; še več, celo zav zel naj bi 

3  Leta 2001 je v treh zvez kih iz šel iz bor gra div Ko mi si je za us tav na vpra ša nja (1990-1991) z 
na slo vom Na sta ja nje slo ven ske us ta ve I-III (ured ni ka dr. Miro Ce rar in Go razd Pe re nič), Dr žav ni zbor 
Re pub li ke Slo ve ni je, ki pa žal ne vse bu je za čet nih ključ nih di sku sij iz leta 1990; od stra ni 233 na prej je v 
po glav ju Pream bu la na ne kaj stra neh po dan le sklep ni del raz pra ve s prvo da ta ci jo 22. 5. 1991.
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se zanj, če bi bila za to »ve li ka ve či na«. Ven dar se v re sni ci ni in zato je nje go vo na-
dalj nje iz va ja nje za va ja jo če:

 »Na pod la gi ta ke ga za ključ ka pi sma, ki mi ga je po slal v ved nost, sem me-
nil, da je za de va za klju če na. Še le ne kaj let po tem je gos pod Hri bar za čel 
pri ka zo va ti stva ri tako ka kor da nes. Me nim, da mi dela kri vi co, a pro ti 
temu pač ne mo rem nič.

 Imam pra vi co ne stri nja ti se z do lo če nim sta liš čem in to tudi po ve da ti in 
za ra di tega še ni sem za stop nik lo či tve du hov.«

Sklep je si lo gi stič no sa mou me ven, le v nas prot ju s po prej po ve da nim, saj je po 
vsem na ve de nem očit no, da je Stres ter jal pra vi co do ne stri nja nja z ne čim, s či mer 
se je na vse zad nje stri njal, kar pa je či sto pro ti slov je. Po leg tega ni res, da bi jaz še le 
ne kaj let po tem (po 20. no vem bru 1990) za čel pri ka zo va ti stva ri tako ka kor da nes. 
V manj ko letu dni (ok to bra 1991) sem v spi su Za če tek in ko nec De mo sa (Nova re-
vi ja, št. 116) stva ri tudi jav no sti po ka zal v pra vi lu či. To se je zgo di lo to rej tik pred 
spre jet jem Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je (23. decem bra 1991), ko sem že ve del, da 
sve to sti živ lje nja ne bo v nje ni pream bu li in sem ugo to vil, da je šlo pri Stre su naj prej 
za na pad v sti lu kul tur ne ga boja, nato pa za po te gavš či no, za na vi dez no pre ki ni tev 
lo če va nja du hov na Slo ven skem. Na vi dez no, kaj ti kljub Stre so ve mu nak nad ne mu 
ver bal ne mu zav zet ju za sve tost živ lje nja, ta real no ni na re dil ni če sar, da bi bile ne-
ga tiv ne po sle di ce nje go ve ga pr vot ne ga be se di la od prav lje ne.

Krš čan ska de mo kra ci ja s Pe ter le tom na če lu je do kon ca vztra ja la, da sve tost 
živ lje nja ne spa da v pream bu lo; iz us tav ne ga tek sta je to rej izri ni la to sin tag mo, z 
njo vred pa še do sto jans tvo člo ve ka, na ka te ro se zdaj RKC tudi tako rada skli cu je. 
Tudi, kaj ti tudi sve tost živ lje nja je, ko jo je pa pež Ja nez Pa vel II. sre di de vet de se tih 
let spra vil v ob tok, ne na do ma po sta la nad vse pri ljub ljen slo gan med slo ven ski mi 
ka to li ča ni. Ko na va jam, kako je pred vsem kriv da An to na Stre sa, da sve to sti živ lje nja 
in do sto jans tva člo ve ka ni ma mo v pream bu li slo ven ske us ta ve, mu to rej ne de lam 
ni ka kr šne kri vi ce. Čas bi že bil, da si re sno iz pra ša svo jo vest in se, krš čan sko re če-
no, po ke sa za ra di gre šne zmo te, v ka te ro je pred leti za pa del. Kar pre cej po ko re bo 
mo ral Stres vze ti nase, da bo za do stil vsem po gub nim po sle di cam, ki jih je pov zro-
či la ne ga tiv na kam pa nja zo per sve tost živ lje nja in člo ve ko vo do sto jans tvo.

Ven dar se kul tur ni boj, ki ga je za čel An ton Stres - zao stri la4 pa sta ga, ob skli ce-
4  V zad njem ča su pa se na če lo kle ri kal ne ga kul tur ne ga boja po stav lja Jo že Kra šo vec. Moj ze-

sov ma sa ker, zlo čin ski po mor več ti soč ju dov skih so na rod nja kov v ime nu pra vo ver no sti oz. edi no pra ve ga 
Boga, po mor, pri mer ljiv s ko mu ni stič nim po mo rom Slo ven cev po kon cu 2. sve tov ne voj ne, ne le upra vi ču je 
za na zaj, am pak ga po stav lja tudi za zgled vna prej: »Ko se je Moj zes s tab la mi po sta ve vr nil z gore, se je 
zgo di la ko re ni ta zgo do vin ska pre lom ni ca, ki za vse ča se oz na či vse bin sko raz mer je med kul tu ro in re li gi jo. 
Med tem ko je Moj zes na Si naj ski gori pre je mal po sta vo in ni smel zre ti v sve to Bož je ob lič je, je ljuds tvo, ki 
ga je po Bož jem na ro či lu iz pe ljal iz Egip ta, iz de la lo boga po svo ji po do bi. Na sta lo je zla to tele, ki po na zar ja 
ce lo to oseb ne in ko lek tiv ne kul tu re, ki ni vred na oz na ke ‘kul tu ra’, kaj še le oz na ke ‘re li gi ja’. Du hov no ozrač je 
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va nju na Je zu so ve be se de, da ni pri ne sel miru, am pak meč (Mt 10,34), du hov ni ka 
in teo lo ga Ja nez Ju hant in Ivan Štu hec (»mo ral ni teo log«) - ni na na šal samo na 
sve tost živ lje nja in člo ve ko vo do sto jans tvo. Že iz za čet ka mo je ga pi sma nadš ko fu 
dr. Aloj zi ju Šu štar ja, ki vse bu je tudi naj bolj spor ni sta vek iz Stre so ve ga pre da va nja, 
raz po sla ne ga po žup ni jah, je raz vid na ši ri na in glo bi na mi li tant ne kon fron ta ci je oz. 
di fe ren cia ci je:

 »Spo što va ni gos pod nadš kof, dr. Aloj zij Šu štar, do slej sem v jav no sti 
vztraj no za ni kal, da bi se po zma gi De mo sa za čel na Slo ven skem uve ljav-
lja ti po li tič ni kle ri ka li zem. Po tem, kar se je zgo di lo vče raj, tega ne bom 
mo gel več po če ti. Vsaj tako od loč no ne.

 Bil sem po vab ljen v manj še slo ven sko me sto na raz pra vo o us ta vi. Lju di ni 
bilo pre ti ra no ve li ko.Nji ho vo šte vi lo se je po ve ča lo, ko je v dvo ra no vsto pil 
člo vek sred njih let, za njim pa še ka kih de set fan tov in de klet. Spr va sem 
mi slil, da gre za ka ke ga uči te lja. Po de se tih mi nu tah raz pra ve, ki se je tako 
ka kor v ve či ni pri me rov za če la z raz pra vo o pream bu li, se pra vi o sin tag mi 
»sve tost živ lje nja«, je ta člo vek sred njih let vstal, se prib li žal odru in de jal, 
da mora žal odi ti, ker ima ve rouk. Pred se du jo če mu pa je izro čil pi sno po-
sla ni co. Nato je za pu stil dvo ra no, za njim pa so šli lepo po vr sti tudi že na-
ve de ni fant je in de kle ta. Ne vem, ali je šlo za de mon stra tiv ni na stop ali ne, 
vse ka kor pa tak šno ob na ša nje ni nekaj na rav ne ga ozi ro ma obi čaj ne ga.

 Še bolj sem bil pre tre sen, ko sem pre bral do ku ment, ki je bil izro čen pred-
se du jo če mu. Ta do ku ment po leg dru ge ga izrec no za vra ča 'sve tost živ lje-
nja', češ da gre za 'pan tei stič no in po gan sko' za de vo, sklep pa je na sled nji: 
Krist ja ni ne mo re mo pri sta ti na us tav no le gi ti mi ra nje neke nove an ti
krš čan ske ideo lo gi je.' Od kod žup nik (ali ka plan) ve, da se za sin tag mo 
'sve tost živ lje nja', ki je sama na sebi tudi krš čan ska, skri va an ti krš čan ska 
ideo lo gi ja? In od kod naj bi to ve de li ti sti, ki naj bi po sla ni co pod pi sa li, 
saj se kon ču je z be se do 'Pod pi si'. In kdo naj bi bil no si lec te anti-krš čan ske 
ideo lo gi je?

je pri ča lo, da je šlo za očit no zna me nje anti-kul tu re in anti-re li gi je. Sle di la je ra di kal na sod ba, ki je za vse 
ča se sim bol no do lo či la mejo med kul tu ro ‘po meri člo ve ka’ in ra zo de to re li gi jo. Iz hod iz Egip ta, ra zo det je 
po sta ve na Si na ju in sod ba nad od pad ni ki ob zla tem te le tu so do god ki, ki do lo ča jo vse bi no sve to pi sem ske 
re li gi je. Vse bi na teh do god kov pa je ve li ko bolj dalj no sež na, ka kor se mor da zdi na prvi po gled. Ti do god ki 
po me ni jo pre lom z av to nom no kul tu ro na ro dov, ne kom pro mi sen spo pad z njo, to rej neiz be žen kul tur ni boj, 
in ne pre sta no strem lje nje po iz ho du iz sta nja kul tu re, ki jo do lo ča jo av to nom na in zato bolj ali manj spre-
vr že na člo veš ka me ri la« (Voj na, mir in zgo do vin ski spo min v Sve tem pi smu; v Re li gi ja in na si lje, FDV in 
Re vi ja 2000, Ljub lja na 2008, str. 236-237). Žal gre za pa to loš ki na pad  na vsa kr šno so žit je, ki ni v skla du s 
po vsem do lo če no re li gi jo (v tem pri me ru ne samo psi ho pat sko, am pak tudi so cio pat sko), za na pad na mo-
der no av to nom no mo ra lo, za na pad na dia log med ci vi li za ci ja mi, itn. Kul tur ni boj, brez kom pro mi sen in 
bre zob zi ren »krš čan ski« spo pad  za sto pa Kra šo vec na enak na čin kot dži ha di sti; zato ni na ključ je, da ima 
ta in tak šen »kul tur ni boj« za »sve to voj no«.
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 Ko so v zad nji fazi pri prav os nut ka us ta ve v skupš čin ski us tav ni ko mi-
si ji krš čan ski de mo kra ti pred la ga li, da se 'sve tost živ lje nja' iz pream bu le 
umak ne, sem bil ne kaj ča sa pre pri čan, da gre za nes po ra zum ozi ro ma da 
so ta pred log izob li ko va li po na ključ ju na se stan ku, na ka te rem so pre-
vla do va li tra di cio na li sti. Iz ka za lo se je, da ni tako. Ne kaj dni za tem mi je 
eden od krist ja nov izro čil do ku ment in ter ne na ra ve (brž ko ne ni ta jen, bo-
lje pa bi bilo, da bi bil ja ven, tj. ob jav ljen), ki ima na slov Mo ral ni prob le mi 
na robu slo ven ske us ta ve, pod pi sal pa ga je prof. dr. An ton Stres. V njem 
lah ko pre be re mo na sled nji, 11. od sta vek:

 'Pa ra doks pa bo v tem, da bodo šte vil ni kri ti ki izra za sve tost živ lje nja 
mi sli li, da je to nova kle ri ka li za ci ja, da za tem sto ji ka to liš ka Cer kev, pa 
ne bodo ve de li, da iz vo ri sploh niso pri njej, tem več na stra ni ti stih, k so 
izra zi to ne cerk ve ni, če že ne pro ti cerk ve ni. Za go vor ni ki sve to sti živ lje nja 
bodo mor da upa li, da jih bodo krist ja ni, ki priz na va jo sve tost Boga in sve-
tost člo ve ko ve ga živ lje nja, pod pr li. Med krist ja ni pa bodo taki, ki se bodo 
za ve da li, da gre za izra zi to ne krš čan sko ost, pa (bi) pod po ra tej sin tag mi 
lah ko po me ni la pod po ro us tav ne mu uve ljav lja nju nove slo ven ske ideo lo-
gi je v urad no in vse slo ven sko ideo lo gi jo. Ta ideo lo gi ja pa ni v skla du s ti-
stim, kar je os nov no spo ro či lo krš čan ske vere, da je ven dar Bog edi ni svet 
in vir vse sve to sti. Po njem in za ra di nje ga je v ne kem smi slu sve to člo veš-
ko živ lje nje, saj je člo vek us tvar jen po bož ji po do bi. Na ra va pa je izro če na 
člo ve ko ve mu od go vor ne mu uprav lja nju.'

 V pred hod nem, 10. od stav ku go vo ri Stres še o 'an ti krš čans tvu', o 'oz kem 
kro gu fi lo zo fi je' (ker ta krog ni poi me no van, os ta ja ano ni men), o 'hudi 
krvi', itn. Stres ni izrec no pro ti sin tag mi 'sve tost živ lje nja', ni pro ti nje ni 
vse bi ni, ven dar raz pra vo o stva ri sami ta koj pre ne se na dru go ra ven, na 
ra ven vpra ša nja, kdo je za daj, kdo sto ji za iz po stav lje no sin tag mo.

 S tem smo pri iz vi ru pri stra no sti (par tij no sti), ne na čel ne obrav na ve 
stva ri same, v obrav na va ni za de vi na iz vo ru du hov ne ga kle ri ka liz ma. 
Od nje ga pa je, to že ne kaj ča sa po nav ljam, le ko rak do po li tič ne ga kle-
ri ka liz ma. Me nim, da tak šen ko rak pred stav lja rav na nje žup ni ka, ki sem 
ga opi sal na za čet ku pi sma, de lo ma pa se ka že tudi v po ve za vi Stre so ve-
ga do ku men ta in na sto pa njem krš čan skih de mo kra tov. V žup ni ko vem 
do ku men tu ni no be ne ga priz na nja 'sve to sti živ lje nja' več, vsa Stre so va 
raz la ga je iz puš če na, iz nje so pov ze ta le mo bi li za cij ska ge sla, splo šni ton 
pa je na pa dal no ob to žu joč: Kdor ni z nami, je pro ti nam. Je nosilec anti-
kr šan ske ideo lo gi je.«

Do dat no re di gi ra ni in v Dru ži ni ob jav lje ni Stre sov do kument se bis tve no ne raz-
li ku je od in ter no kro že če ga be se di la, le ne ko li ko po pust lji vej ši je. Ker sem še ra ču-
nal na cerk ve no so glas je z os nut kom us tav ne pream bu le, sem kljub temu poz dra vil 
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sklep no, nak nad no do da no Stre so vo za go to vi lo (?)5, da »ni no be ne ga raz lo ga, da bi 
krist ja ni« nas pro to va li sve to sti živ lje nja, ra zum lje ni »kot po ziv k spo što va nju soč lo-
ve ka in od go vor ne mu rav na nju z na ra vo«. A tudi to krat za man. Spro že ni plaz je dr-
vel na prej. Loj ze Pe ter le, pred sed nik krš čan skih de mo kra tov, je slej ko prej za vra čal 
sve tost živ lje nja. Za vra ča nje po ja sni (Delo, 29. decem ber 1990) z be se da mi:

 »Mi slim, da bi spa da lo v us ta vo samo ti sto, kar je ned voum no in lah ko 
spre jem lji vo za vse, ki jih us ta va za de va. Mi slim, da mora biti v us ta vi čim 
manj ta ke ga, kar lah ko omo go ča dvoum ne raz la ge. Žal mi je za pri ja te lja 
Hri bar ja, ven dar mi slim, da bi nam bilo laž je, če tega ne bi bilo no tri; če-
prav po dru gi stra ni nje gov pred log ra zu mem.«

Po ka te ri stra ni? In po ka te ri pla ti se lah ko odre če mo sve to sti živ lje nja kot eni od 
šti rih pra vred not sve tov ne ga eto sa?

Stres je na moja opo zo ri la rea gi ral nad vse os tro, na Pe ter le to vo za vra ča nje sve-
to sti živ lje nja pa ni imel, vsaj ne jav no, pri pomb. To rej je čr ta nje sve to sti živ lje nja 
iz us ta ve kljub si cerš nje mu le po reč ju de jan sko pod pi ral še na prej. Med tem ko je bil 
nadš kof v svo jem od go vo ru na moje pi smo zelo pri ja zen, mi je Stres v svo jem pi smu 
skraj no raz bur je no in zelo jez no od go vo ril ta ko le:

 »Me je pa zad nje pi smo, ki sem ga pre jel, pri pe lja lo do tega, da sem jav no 
na pre da va nju iz ja vil, da se raj ši jav no izre čem za kle ri ka li zem, se iz ja vim 
za od loč ne ga kle ri kal ca in zač nem za go var ja ti kle ri ka li zem, kot pa da bi se 
mo ral stal no bra ni ti, da to ni sem.«

In tako se je zgo di lo. Na ver bal ni, izrec ni rav ni niti ne, pač pa vse bin sko: z vse 
več ji mi zah te va mi do dr ža ve in vse moč nej ši mi na pa di na ci vil nost oziro ma laič-
nost slo ven ske druž be. V do kaz tega si je tre ba og le da ti le Stre so ve tek ste, naj prej do 
kon kor da ta z Va ti ka nom, od tega na prej pa na poti do pred vi de nih sub kon kor da tov 
v zve zi s šo lo, voj sko, po li ci jo, itn.6

5  Vpra šaj je upra vi čen, kaj ti  Stres v pod po ro sve to sti živ lje nja in člo ve ko ve ga do sto jans tva nato 
de jan sko ni na re dil ni če sar. Tudi v pod sku pi ni Us tav ne ko mi si je, pod sku pi ni za pream bu lo in splo šne do loč-
be be se di la nove slo ven ske us ta ve, v ka te ro sva bila vklju če na kot edi na us tav na stro kov nja ka za na ve de no 
temo, ne.

6  V obrav na va nem in terv ju ju je bila spod bud na le Stre so va  iz ja va v zve zi s svež njem »voj nih za-
ko nov« v par la men tu: »Pre pri čan sem, da še po seb no pri ta kih stva reh nima smi sla no be ne za kon ske re ši tve 
vsi li ti s pre gla so va njem ve či ne. Take re či lah ko ure ja mo samo s so glas jem.« Ali je po tem ta kem za Jan še vi mi 
iz pol nje ni mi ob lju ba mi o ne pre gla so va nju sta la vsa slo ven ska RKC (ne samo Stres)? In za kaj? Se tako, kot 
pri za ko nu o stood stot nem fi nan ci ra nju pri vat nih šol, pred vsem ka to liš kih, RKC boji re fe ren du ma ali celo 
tega, da za kon že v par la men tu ne bi bil iz gla so van? Če ka to liš ki ver ni ki gla su je jo pro ti kle ri kal ni po li ti ki 
cerk ve ne hie rar hi je, kon kret no, če ne gla su je jo za ne ko ga, ki ga ima jo za kle ri kal ca, po tem to kaj pa da ni 
na pad na RKC od zu naj, mar več gre za no tra nji od por cerk ve ne ga ob čes tva. Stre so va ne neh no po nav lja jo ča 
se tak ti ka je, da vztraj no za meg lju je raz mer je med ka to li ki in kle ri kal ci, se ne neh no skli cu je na več ko 70% 
ka to liš kih ver ni kov, obe nem pa za mol či, da jih je le ne kaj čez 10% sle po, čred niš ko vda nih kle ro-ka to li ciz-
mu, kle ri kal cev z za vest no ideo lo gi jo pa brž ko ne niti 1%  ne.
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Pri ka za ni do god ki so po ka za li, da us ta ve do 23. 12. 1990 ne bo moč spre je ti. 
Kaj ti Fran ce Bu čar, ki je tudi vztraj no, tako re koč tr ma sto bra nil sve tost živ lje nja, je 
kot pred sed nik skupš čin ske us tav ne ko mi si je raz pra vo na ko mi si ji, po tem ko smo 
priš li do kon ca vseh čle nov, zme rom zno va za čel s Pream bu lo, kar nas je, v po ve-
za vi s prob le mom splava, tudi zmeraj zno va vrača lo na za če tek. Da nes su mim, da 
so ne ka te ri, med nji mi emi gran ti iz Pe ter le to ve ga cerk ve ne ga oko lja in biv ši zve sti 
par tij ski slu žab ni ki iz Še šer ko ve sku pi ne »spor« o sve to sti živ lje nja na mer no upo ra-
bi li, da bi spre jem us ta ve, s tem pa tudi slo ven sko osa mos vo ji tev, čim bolj za vle kli. 
Vse ka kor je dva me se ca pred kon cem leta 1990 po sta lo po vsem ja sno, da se bo od 
us tav ne poti osa mos va ja nja tre ba po slo vi ti in upo ra bi ti dru go, ne po sred no re fe ren-
dum sko, na tanč ne je, ple bis cit no pot.

Ob teh na ved bah pa je tre ba biti zelo pre ci zen. Ni bil vsak »re fe ren dum« te daj 
de jan sko miš ljen kot us tav ni re fe ren dum (so cia li sti so npr. pred la ga li le ne kak šen 
poi zve do val ni re fe ren dum), pa tudi vsak »ple bis cit« (npr. »ple bis cit« iz Jam bre ko ve 
po bu de s kon ca ok to bra 1990, ka te re do ku ment je ob jav ljen v 300. št. Nove re vi je, str. 
78) ni bil pra vi ple bis cit, ple bis cit, o ka te rem go vo ri mo da nes. Od lo či tev za ne po vrat-
no od lo či tve ni ple bis cit, os vo bo jen na ve ze na spre jem us ta ve, je 'pad la' do be sed no na 
10. novem ber 1990 opold ne v Polj čah, po mo jem raz go vo ru s Puč ni kom, Bu čarjem 
in Jan šo, in si cer na pod la gi dan sta rej še ga do go vo ra z Jam bre kom, da sku paj z Je rovš-
kom to pred la ga mo na sa mem za se da nju De mo so ve ga po slan ske ga klu ba.

V uvo du k Do ku men tom osa mos vo ji tve ne ga ple bis ci ta sem na pod la gi do ku men-
ta ci je zato za pi sal (Nova re vi ja, št. 282-283, Fo rum, str. 3), da so Sliv ni ko vi dra ma-
tič ni opi si v Sto tih dneh osa mos vo ji tve, opr ti na Jam bre ko ve iz ja ve, več dnev ne ga 
skraj no na pe te ga, tako re koč za rot niš ke ga do ga ja nja (Jam bre ko ve ga med ne viht ne-
ga sre ča nja v avtu s Puč ni kom pred us tav nim so diš čem, itn.) pred ple bis ci tom za va-
ja jo ča vzvrat na pro jek ci ja. Na podlagi do ku men tov je bil to zdaj (300. števil ka Nove 
re vi je) pri si ljen priz na ti tudi Jam brek:

 »Hri bar ju sem hva le žen za ta pri če vanj ski po da tek ozi ro ma do pol ni lo, ki 
je uš lo iz mo je ga spo mi na in iz mo jih za pi skov. Ko pre bi ram svo jih Se dem 
točk za su ve re nost, ki so bile ob jav lje ne v Delu v to rek, 13. no vem bra, ugo-
tav ljam, da v re sni ci vse bu je na sled njo pred la ga no for mu la ci jo ple bis cit-
ne ga vpra ša nja: Ali naj po sta ne Slo ve ni ja na dan tega ple bis ci ta neod vi sna 
in su ve re na dr ža va, ki ni zdru že na v SFRJ? Prva ple bis cit na po bu da – tako 
kot je bila for mu li ra na v po ne de ljek, 29. ok to bra, je bila to rej do se stan ka 
in na se stan ku v Polj čah vsaj ča sov no pre cej ra di ka li zi ra na, po vse bi ni pa 
osi ro ma še na za us tav no pod la go. Da tum us ta no vi tve su ve re ne dr ža ve je 
bil na mreč pre mak njen z ne go to ve ga 'dne raz gla si tve nove us ta ve' na sam 
'dan tega ple bis ci ta'. Po Polj čah si je vla da vze la še en ko nec ted na ča sa za 
pre mi slek o osa mos vo ji tve nem roku…« (str. 80).
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Dru ga če re če no, prva, Jam bre ko va us tav no »ple bis cit na« po bu da, je pad la v 
vodo in pred la gan je bil ple bis cit po vsem no ve ga tipa, to je osa mos vo ji tve ni ple bis-
cit, lo čen od že iz ka za ne po gub ne us tav ne na ve ze, toda strikt no ve zan na rok, na 
1. maja v Bo hi nju do go vor je ni da tum 23. 12. 1990. Se ve da je od lo či tev za ple bis cit, 
ka te re ga re zul tat je po tr di la Te meljna us tav na li sti na o sa mo stoj no sti in neod vi sno sti 
Re pub li ke Slo ve ni je z dne 25. ju li ja 1991, po tem do dat no za vle kla raz pra vo o Us ta vi 
Re pub li ke Slo ve ni je. Spre je ta je bila še le čez leto dni, ve lja ti pa je za če la z ob ja vo v 
Urad nem li stu RS (št. 23-1409/91-1) z dne 28. de cem bra 1991.

3.   Pri mer ja va med pream bu la ma pi sa telj ske in ob sto je če us ta ve

Ve či na tek sta pream bu le pi sa telj ske us ta ve (1988) je pov ze ta tudi v ob sto je či Us-
ta vi Re pub li ke Slo ve ni je (1991). A je ne kaj ključ nih be sed ozi ro ma besed nih zvez 
zdaj iz puš če nih ozi ro ma za me nja nih z dru gi mi. Do tega je priš lo za ra di treh de-
jav ni kov, ki jih bom pri ka zal vsa ke ga po se bej: a) za ra di ka to li ci stič ne ga dog ma tiz-
ma oziro ma pre stiž nost ne ga kle ri ka liz ma; b) za ra di li be ra li stič ne ga lu diz ma; in c) 
za ra di prav niš ke ga po zi ti viz ma. Če prav ima jo ti tri je de jav ni ki raz lič na po re kla in 
raz lič ne ci lje, so se na vse zad nje zdru ži li v skup nem re zul ta tu: v za ni ka nju ozi ro ma 
spre gle du sve to sti živ lje nja in člo ve ko ve ga do sto jans tva, v opu sti tvi raz li ke med te-
melj ni mi člo ve ko vi mi pra vi ca mi in dr žav ljan ski mi svo boš či na mi ter v za bri su raz-
li ke med in for ma tiv nim in perfor ma tiv nim. A poj di mo po vr sti- sle di mo tek sto ma 
obeh.

Prve be se de, be se de iz prve vr ste pream bu le pi sa telj ske us ta ve so se gla si le:
 Za ve da joč se sve to sti živ lje nja in člo ve ko ve ga do sto jans tva…

Prve be se de ob sto je če Us ta ve RS pa se gla si jo:
 Iz ha ja joč iz Te melj ne us tav ne li sti ne o sa mo stoj no sti in neod vi sno sti Re pub-

li ke Slo ve ni je…

a)   Kato li ci stič ni dog ma ti zem

Po sle di ca ka to li ci stič ne ga dog ma tiz ma, sov pa da jo če ga s pre stiž nost nim kle ri-
ka liz mom, je bila na vi dez no ne ra zum ljiv na pad se da nje ga ško fa Antona Stre sa na 
sve tost živ lje nja. Ta na pad ga je tako prev zel, da je spo to ma spre gle dal tudi dru-
go ključ no sin tag mo: do sto jans tvo člo ve ka. V ime nu kul tur ne ga boja in tež nje kle-
ro-ka to li ciz ma po zma gi v njem sta bila za vr že na to rej tako sve tost živ lje nja kot 
do sto jans tvo člo ve ka: dve od te melj nih vred nost sve tov ne ga eto sa, skup ne ga vsem 
sve tov nim re li gi jam.

Kle ro-ka to li ki, ra zen najbolj za dr ti kot je Jo že Kra šovec in nje mu po dob ni, še 
da nes za ni ka jo, da so prav oni spro ži li lo či tev du hov in s tem kul tur ni boj. Stre so vo 
pre kri va nje kul tur ne ga boja, ki se je pod Jan še vo av to ri tar no vla do in Štur mo vim 
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ideo loš kim mi ni stri ra njem trans for mi ral v par la men tar ni boj za kle ro-ka to liš ko za-
ko no da jo, je v in terv ju Če bo Bog dal, bo Slo ve ni ja do bi la tudi ka to liš ko uni ver zo 
(Dnev nik, 22. de cem ber 2007, str. 10-12) v zad njem ča su naj bolj raz loč no pod prl 
po mož ni škof Jam nik:

 »Če je kdo člo vek dia lo ga, po tem je to dr. Stres. Poz nam ga že zelo dol go, 
lo či tev du hov je zad nje, za kar bi se zav ze mal, rav no nas prot no, je člo vek 
dia lo ga in od pr to sti, po leg tega, da je tudi ve lik fi lo zof.«

To bi dr ža lo le, če ne bi bila iz ho diš če dia lo ga pod ti ka nja in zmer ja nja, ki jih je 
de le žen vsak, ki misli dru ga če od Stre sa. Kaj pa da se spet na ha ja mo pred zna čil nim 
ideo loš kim kon tek stom, z os nov nim ele men tom spre vra ča nja ci lja in sred stev. Vsak 
ideo log, pa naj bo teo log ali ne, za cilj raz gla ša enot nost du hov, edi nost v duhu 
Cerk ve, bi de ja li teo lo gi. Ali po Pa vlu:

 »Brat je, ro tim vas v ime nu na še ga Gos po da Je zu sa Kri stu sa: vsi go vo ri te 
isto in med vami naj ne bo raz pr tij. Med se boj se do pol njuj te v is tem duhu 
in is tem miš lje nju« (1 Kor 1, 10-11). 

Do kler pa te edi no sti ni, je lo či tev du hov dejs tvo in če za ra di dom nev ne neos veš-
če no sti (ki naj bi bila zna čil na za ve či no v ko mu niz mu ži ve čih) tega dejs tva še ni, 
ga je tre ba proi zve sti. Lo či tev du hov je sreds tvo, ki iz na pač ne enot no sti du hov, se 
pra vi, iz enoum ja vodi do pra ve enot no sti du hov. Edi no sti du hov pa v tem kon tek-
stu ni brez me ča. Brez za re ze v člo ve ka, brez nje go ve raz lo či tve na sta re ga in no ve ga 
člo ve ka.7 Cilj to rej pos ve ču je sreds tva: pri do se ga nju ka to liš ke edi no sti je meč, je 
raz rez ozi ro ma lo či tev du hov ne kaj nuj ne ga. A ker so tem ne sile, ker je An ti krist 
vse lej na delu, se tudi sreds tva fak tič no zme rom zno va po stav lja jo pred Cilj. To pa 
po me ni, da Cilj in sreds tva, Mir in meč pod tem obneb jem spa da jo sku paj; zato 
Ci lja ni mo go če so di ti po njem sa mem, mar več po nje go vi ne loč lji vi od vi sno sti od 
sred stev, upo rab lje nih za njego vo do se go. In do kler je tako, je teo loš ka/ideo loš ka 
od pr tost do dru ge ga in dru gač ne ga člo ve ka le na vi dez na, dru ga če re če no, tudi sama 
upo rab lja na, na tanč ne je, zlo rab lja na kot sreds tvo. Od tod sve toh lins tvo kle ro-ka to-
li kov, nji ho va neod prav lji va dvo lič nost. Če si pra vo ve ren oziro ma pod pi raš pra vo 
vero, si naš, če pa ne, si od hu di ča.

7  Po Jo že tu Kra šov cu iz leta 2008: »Je zu so vo  ra zu me va nje Bož je ga kra ljes tva na zem lji, ki ni 
od tega sve ta, je te melj no vo di lo no vo za vez ne ga ra zu me va nja Cerk ve. Vlo ga sve te voj ne v sta ro za vez nem 
smi slu nima no be ne os no ve, dobi pa ti po loš ko vlo go in po men v raz mer ju do nas pro tij na du hov ni rav ni.
Sklad no s tem naj de mo pred vsem v Pa vlo vih pi smih ve li ko re to rič nih moj stro vin, ki izra ža jo na ra vo krš-
čan ske ga pri za de va nja za zma go nad zlom… Bis tvo ra zo de te re li gi je je, da meja med svet nim in du hov nim 
ne gre pred vsem med dru ži na mi, pro vin ca mi in na ro di, tem več sre di dru ži ne, sre di ob moč ja kul tu re tega 
ali one ga na ro da. Upor pro ti obo že va nju kul tu re za ra di kul tu re in mo či za ra di mo či je neiz pro sen, za ceno 
živ lje nja« (Voj na, mir in zgo do vin ski spo min v Sve tem pi smu; v Re li gi ja in na si lje, FDV in Re vi ja 2000, 
Ljub lja na 2008, str. 236-237). Upor je se ve da spre ne ve da vi ev fe mi zem za boj, za »sve to voj no« v ti po loš kem 
po me nu, ki z du hov ne oz. kul tur ne rav ni raz dva ja nja na ro da lah ko kaj hi tro pre sko či na real no ra ven in se 
pre tvo ri v dr žav ljan sko voj no.



40

Pa ra doks je, da v tem pri me ru prav za prav ni po tre ben dia log, saj je edi nost že 
tu, tam pa, kjer te vna prejš nje edi no sti ni, pa dia log ni mo goč, saj tako nje go vo 
iz ho diš če kot ste čiš če lah ko tvo ri zgolj in samo na ša vera, v kon kret nem pri me ru 
krš čans tvo oz. ka to liš tvo. Ob sta ja zgolj in samo ena re sni ca: Re sni ca. Raz pra va je 
mož na to rej le o nes po ra zu mih, o ne ra zu me va nju oz. še ne do se že nem ra zu me va-
nju dru gih, ni ka kor pa ne o skup nem so glas ju, tj. o so glas ju, celo o so bi va nju re snic 
ne. Ker o vsem od lo ča Cilj, no be no sreds tvo nima svo je last ne vred no sti; je do bro 
ali sla bo, a ne po sa mem sebi, mar več z vi di ka Ci lja in nje go ve ga za stop ni ka. Zato 
kle ri kal ne mu teo lo gu tudi sve tost živ lje nja sama na sebi ne po me ni nič; zanj je ne-
kaj vred na le na ob zor ju pra vo ver no sti. Or to dok sna sve tost živ lje nja ali pa nič. Ali 
kot je za pi sal teo log Rat zin ger, se da nji pa pež, niso vse bož je za po ve di ena ko vred ne. 
Prva mora slej ko prej biti prva, dru ge ji mo ra jo biti po dre je ne, sku paj s peto za po-
ved jo o neu bi ja nju, zato v skraj nem pri me ru Cilj, obram ba prve vred no te upra vi-
ču je tudi tak šno sreds tvo, kot je smrt na ka zen8: kdor za vr ne Boga, ki je Živ lje nje, 
je prav za prav, pre den smo po po tre bi mor da ne ko li ko pos pe ši li nje gov od hod na 
dru gi svet, že na re dil sa mo mor. »Iz be ri živ lje nje!« Ali pa te ča ka smrt na ka zen, če ne 
že na tem pa za go to vo na dru gem sve tu; na mreč, kot tako ime no va na 'dru ga smrt', 
ime več ne ga po gub lje nja.

Ka dar RKC go vo ri o dia lo gu, ji zato ne gre za nič dru ge ga kot za ohra ni tev in ši ri-
tev nje nih vpliv nih ob mo čij. Bo di si za pro stor sko eks pan zi jo nav zven, za ka to li za ci-
jo še ne ob vla da nih pro sto rov sve ta bo di si za re ka to li za ci jo, za glob lje ob vla do va nje 
no tra nje ga, du hov ne ga sve ta lju di v ob sto je čih pre tež no ka to liš kih druž bah. V re-
sni ci sta po tem ta kem za njo ne kaj dru got ne ga tako sve tost živ lje nja kot do sto jans tvo 
člo ve ka; zato z vi di ka RKC lah ko še na prej os ta ne ta iz bri sa na tudi iz pream bu le 
slo ven ske us tave.

b)   Libe ra li stič ni lu di zem

V zve zi s slo ven skim de kla ri ra nim oz. fak tič nim ideo loš kim in poli tič nim li be-
ra liz mom, se pra vi z vul go-li be ra liz mom, ne gre iz gub lja ti be sed. To li ko manj, ker 
tudi nje go vi naj vid nej ši za stop ni ki od Sla vo ja Žiž ka do Met ke Zu pan čič ne znajo 
raz lo či ti med na rav nim in po zi tiv nim pra vom, to rej tudi ne med us tav no pream bu-
lo kot etič nim de lom us ta ve in dru gim, tj. nor ma tiv nim de lom us ta ve.

Za li be ral ce kot vul go li be ral ce je vse po ljub no, vse je na raz po la go, zato so jim 
vred no te, če tu di gre za pra-vred no te člo veš ko sti člo ve ka, kot sta sve tost živ lje nja in 
člo ve ko vo do sto janstvo, samo v na po to. Po sle di ca je, da ker so ime li v ča su us tav ne 
raz pra ve v le tih 1990/91 v zve zi z etič no sve tost jo živ lje nja pred oč mi le nor ma tiv ni 

8  RKC kljub ne ka te rim nas prot nim za go to vi lom še zme rom pri sta ja, v nas prot ju z za ko no da jo 
EU, na smrt no ka zen. Ne samo v Ka te kiz mu ka to liš ke Cerk ve iz leta 1993, am pak tudi v nje go vem Kom-
pen di ju iz leta 2006.
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člen o spla vu, ki da ga sve tost živ lje nja iz klju ču je (v re sni ci le na na po ti tve no pro-
sto volj ni, etič ni, ne pa na zau ka za no na sil ni, prav ni rav ni), so bili pro ti njej. Spo to-
ma pa so spre gle da li še člo ve ko vo do sto jans tvo in tako na kon cu sku paj s kle ri kal ci 
kon ča li v is tem ta bo ru. Li be ral na de mo kra ci ja se je spopa da la s krš čan sko de mo-
kra ci jo in do se gla v kul tur nem boju z njo gle de spla va zma go. Toda pravna pre po-
ved pre po ve di spla va (ta ni is to vet na z etič no pra vi co do spla va) je bila tako in tako 
za pi sa na, to rej uve ljav lje na od pi sa telj skem us ta ve na prej; to rej je bila nak nad na 
zma ga, v ka te ro pa so bile vlo že ne vse sile, zgolj pi ro va zma ga.

c)   Prav niš ki po zi ti vi zem

Prav niš ki po zi ti vi zem se je v raz pra vi o slo ven ski us ta vi kot tudi v njeni konč ni 
ver zi ji uve ljavljal in se tudi uve lja vil iz dveh raz lo gov. Za ra di po manj klji ve ga prav-
niš ke ga zna nja ve či ne na ših prav ni kov in za ra di zo že va nja, kar je si cer po ve za no s 
pr vim, pra va na po zi tiv no pra vo. Do kaz us tav no prav ne in su fi cient no sti oz. de fi-
cit no sti prav ni kov, ude le že nih v konč ni for mu la ci ji Us ta ve RS, je že kar njen prvi 
sta vek.

Tre ba je po gle da ti le v nemš ko us ta vo, pa je ta koj raz vid no, da prvi sta vek slo ven-
ske us ta ve ne spa da v us tav no pream bu lo. Po dat ki, ki jih vse bu je sta vek Iz ha jajoč 
iz Te melj ne us tav ne li sti ne o sa mo stoj no sti in neod vi sno sti Re pub li ke Slo ve ni je, so v 
nemš ki us ta vi na ve de ni pred Pream bu lo; ta je izrec no za pi sa na, to rej zaz na mo va na s 
tem na zi vom, zač ne pa se ta ko le: »Za ve da joč se svo je od go vor no sti pred Bo gom…« 
In prav v skla du s tak šnim, us tav no prav no edi no pra vil nim za čet kom (se ve da po 
for mal ni, ne vse bin ski pla ti), se je pream bu la pi sa telj ske us ta ve za če la s stav kom: 
»Za ve da joč se sve to sti živ lje nja in člo ve ko ve ga do sto jans tva…«. Zo že no na slo ni-
tev na Boga v nemš ki us ta vi je za me njal sklic na sve to kot sve to: ne na sve to kot 
sa kral no, ki je v te me lju tei stič nih re li gij, mar več na sve to, ki je na iz vo ru vseh sve-
tov nih re li gij (tudi iz vor ne ga bu diz ma kot atei stič ne re li gi je), to rej v je dru vsa ke ga, 
tako tei stič ne ga kot ne tei stič ne ga, se pra vi, pred tei stič ne ga, atei stič ne ga oz. post(a)
tei stič ne ga člo več nost ne ga od no sa do člo veš ke ga živ lje nja: naj prej do člo veš ke ga, 
po tem pa do živ lje nja vseh ži vih bi tij.

Vse to sem, skli cu joč se na slo ven ske ga pe sni ka Gre gor ja Str ni šo in fran co ske ga 
mi sle ca Claud Levy-Straus sa, že raz lo žil v Fi lo zof ski ute me lji tvi (Gra di vo, str. 44-49) 
pi sa telj ske us ta ve in v Raz la gi Os nut ka Us ta ve Repub li ke Slo ve ni je (str. 16-17)9, zato 

9  Ob jav lje na je (bila) skr če na ob li ka raz la ge pream bu le v Os nut ku Us ta ve RS. Iz puš če ni so vsi 
na ved ki, tudi do da ni na sled nji del iz tip ko pi sne va rian te, ki je bila pod la ga raz prav v ok vi ru skupš čin ske 
us tav ne ko mi si je: »V zad njem ča su (1. avg. 1990) smo v Delu (Zna nje in raz voj) lah ko pre bra li Sa ga nov 
po ziv, ki ga je na po bu do ame riš ke ga znans tve ni ka Car la Sa ga na spre jel na ja nuar skem za se da nju v Mosk vi 
Sve tov ni fo rum du hov nih in par la men tar nih vo di te ljev. Iz ja va vse bu je tudi na sled nji od sta vek: 'Mno gi od 
znans tve ni kov po svo jih iz kuš njah ču ti mo glo bo ko ob ču do va nje in spo što va nje do ve so lja. Vemo, da s ti stim, 
kar ima mo za sve to, na vad no rav na mo bolj pre miš lje no in ob zir no. Naš pla net ni dom naj ve lja za sve te ga. 
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tega na tem me stu ne bi po nav ljal. Naj iz po sta vim le kon kret no prav no-po zi ti vi stič-
no za vra ča nje ne samo vse bi ne pream bu le, am pak nav zoč no sti pream bu le v us ta vi 
sploh. Tak šno zas vo je nost s prav niš kim po zi ti viz mom je že v Pod vi nu iz pri čal Ma-
tevž Kri vic in jo po tr dil tudi z »lo če nim mne njem« v Os nut ku Us ta ve Repub li ke 
Slo ve ni je (Po ro če va lec Skupš či ne RS in Skupš či ne SFRJ za de le ga ci je in de le ga te, 
Ljub lja na, 19. 10. 1990, str. 32):

 »Pream bu la ni nuj no po treb na (mno ge us ta ve je ni ma jo10 - npr. av strij-
ska, ita li jan ska), zato naj se iz pu sti. Skli ce va nje na sve tost živ lje nja je očit-
na pa ra le la skli ce va nju ve či ne dru gih us tav nih pream bul na Boga (ra zen 
npr. ame riš ke, ki je kon ci pi ra na po vsem pos vet no: Mi, ljuds tvo Zdru že nih 
dr žav…; fran co ske, ki tudi go vo ri samo v ime nu ljuds tva itd.) Kon cept 
sve to sti živ lje nja je mor da si cer res lah ko spre jem ljiv za re li gioz ne in ne re-
li gioz ne lju di, dvo mim pa, da je tudi v re sni ci že tako splo šno spre jet, da 
bi se nanj lah ko skli ce va li (in mo ra li skli ce va ti) pri usatv nem ure ja nju po-
lo ža ja lju di v druž bi, dr žav ne ure di tve itd. Gle de člo veš ke ga živ lje nja naj bi 
bila nje go va us tav no prav na iz pe lja va tudi pre po ved smrt ne kaz ni, toda gre 
za kon cept sve to sti vsakega živ lje nja, ne le člo veš ke ga - tu pa kon sek ven ce 
niso več po vsem ja sne. Pa tudi, če teh ne ja sno sti ne bi bilo in če bi bila ta 
ide ja med ljud mi že splo šno spre je ta, mi slim da ne spa da (nuj no) v us ta vo 
oz. pred njo kot nje no na du stav no le gi ti mi ra nje. Z vpra ša nji sve to sti naj se 
uk var ja jo re li gi ja, fi lo zo fi ja in eti ka, prav ne nor me o od no sih med ljud mi, 
pa če prav naj viš je – us tav ne, pa naj spa da jo v sfe ro pos vet ne ga. Tudi us-
tav na pream bu la, če že mora biti, naj bo po tem raje kon ci pi ra na po vsem 
pos vet no.«

Kri vi če vi kon tra ar gu men ti so to rej ena ki, če prav s či sto dru ge ga kon ca, kot Stre-
so vi. Očit no sploh ne poz na po mena in vlo ge us tav nih pream bul. Ti sto, kar je pri 
lju deh splo šno spre je to, kar je dejs tve na po zi ti vi te ta, prav na fak ti ci te ta, na mreč v 
pream bu lo kot kon tra-fak tič no etič no na po ti lo sploh ne spa da. Obe nem Kri vic, ko 
iz ha ja iz nas prot ja med sve tom in sve tim, že vna prej na se da teo lo gom, se pra vi, nji-
ho ve mu po laš ča nju ne samo sve te ga kot sa kral ne ga/tei stič ne ga, am pak tudi sve te ga 
kot sve te ga, tj. svet no sve te ga. Kaj ti izraz »po-svet no« je teo loš ki si no nim za ne-sve-
to, tj. pro-fano. Izraz po bož nja kar sko na pa dal ne ga za po stav lja nja in oma lo va že va-
nja, nav zo čih tudi v ena če nju brez boš tva in ne ver no sti. Toda ti sti, ki ver ja me mo 
v sve tost živ lje nja in/ali pos ve če nost mr tvih, ti sti, ki iz ha ja mo to rej iz sve te ga kot 
sve te ga, iz svet no sve te ga ni smo, če tu di ne ver ja me mo v tak šne ali dru gač ne bo go-
Pri za de va njem za zaš či to in va ro va nje oko lja vdih ni mo pe čat sve to sti«. Za po preč no kul tur no ra ven slo ven-
skih de le ga tov/po slan cev, da se ne skli cu jem na du hov na raz sež ja, je bilo tak šno raz miš lja nje te daj ne samo 
»pre tež ko«, am pak še tudi svet lob na leta da leč od nji ho ve ga si cerš nje ga etič ne ga ho ri zon ta; bo jim se, da po 
sko raj dvaj se tih le tih ni kaj do sti bolj še. Mor da se je ne kaj pre mak ni lo med teo lo gi in prav ni ki in mor da je 
mi sel sve tov ne ga eto sa do se gla tudi ne ko li ko šir ši krog kul tur ni kov in po li ti kov. 

10  Je to kak šen teo ret ski ar gu ment? Ne ka te re dr ža ve, npr. An gli ja, tudi us ta ve ni ma jo.
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ve, brez vere. Smo brez bož ci, ni smo pa bre zver ci. Kot niso bre zver ci bu di sti, ki kljub 
temu, da nji ho va vera sha ja brez Boga, iz ha ja jo iz sve tosti živ lje nja vseh ži vih bi tij.

Tega v svo jem ka to liš kem dog ma tiz mu in svo jem prav niš kem po zi ti viz mu ni sta 
(bila) spo sob na do je ti ne Stres ne Kri vic11. Li be ral ci kot vul go li be ral ci v vseh po gle dih 
pa so (bili) ob vsem tem tako in tako le neos veš če na ka me ri la, sprem lja va.12 Vsi po 
vr sti, tako eni kot dru gi, so bili glu hi in sle pi ne samo za sve to kot sve to, am pak tudi za 
etič no kot etič no. Kot so kle ro-ka to li ki spo sob ni etič no uzre ti le sko zi oča la »mo ral ne 
teo lo gi je«, po njih sa mih oz na če nih za he te ro nom no (an tiav to nom no), tako vul go-li-
be ral ci niso spo sob ni po gle da ti čez ogra jo svo je ga etič ne ga uti li ta riz ma, nekak šne – 
po Žiž ku - eti ke brez mo ral no sti. Kri vi če vo mne nje spr va ni bilo le lo če no od mnenj 
dru gih, am pak je v Pod vi nu os ta lo tudi osam lje no.13 Toda nanj se je na ve za la ZSMS 
- ko mu ni stič ni podm la dek po na stan ku, po po re klu pa to, kar poz na mo pod oz na ko 
»otro ci so cia liz ma«- in tako sku paj s SKD sve tost živ lje nja izri ni la iz pream bu le, obe-
nem pa v tej na ve zi pov zro či la še iz pad člo ve ko ve ga do sto jans tva.

11  Kri vic je zaz nal, da je pream bu la pi sa telj ske us ta ve pa ra lel na ne ka te rim dru gim us ta vam, npr. 
nemš ki, spre gle dal pa je, da ni ana lo ga; ko Boga na do me sti s sve tost jo živ lje nja ne pade ne v sa kral nost ne 
v pro fa nost (pos vet nost), mar več se gib lje na pred(a)te si tič ni, lah ko pa re če mo tudi post(a)te si tič ni rav ni 
svet no sve te ga.

12  Ka kor je Stres s svo jim ne ga ti viz mom od lo čil no vpli val na krš čan ske de mo kra te, tako je Kri vic 
s svo jim splo šnim ni hi li stič nim od no som do vse ga oz. vsa kr šne ga sve te ga, du hov ne ga sploh, omo go čil, da 
se je le vi čar ska ZSMS (Zve za so cia li stič ne mla di ne Slo ve ni je, kma lu za tem neu pra vi če no sa mo prei me no-
va ne v Li be ral ne de mo kra te Slo ve ni je) za dr že va la v ok vi rih ni hi li stič no sti ko mu ni stič ne ideo lo gi je in temu 
us trez no za njim Skupš či ni pred la ga la: »Pream bu la se čr ta. Obraz lo ži tev: Pream bu la ni po treb na, ra zen 
tega pa dik ci ja pred la ga ne ga pr ve ga stav ka ne us tre za prav ni na rav na no sti us ta ve in omo go ča re strik tiv no 
raz la go pred vsem ti stih us tav nih do ločb, ki za de va jo svo bo do (žensk) v od lo ča nju o rojs tvu otrok« (Os nu tek 
Us ta ve RS, prav tam, str. 25). Sklep na for mu la ci ja je ti pi čen izraz prav niš ke ga po zi ti viz ma, ki tudi etič no 
priz na va le, ko li kor si ga lah ko po la sti in po dre di. Ker na rav no prav na oz. etič na pream bu la in nor ma tiv ni 
oz. po zi tiv no prav ni del us ta ve ni sta dela iste rav ni pra va, je ar gu ment, da sve tost živ lje nja ne us tre za prav ni 
na rav na no sti us ta ve, for mal no brez pred me ten, vse bin sko pa za va ja joč. Res pa je, da sve tost živ lje nja omo-
go ča na etič ni rav ni re strik tiv no raz la go prav ne svo bo de (žensk) gle de od lo ča nja o rojs tvu otrok, še več, ter ja 
jo; žal tega ka to liš ki dog ma ti ki oz. pre stiž nost ni kle ri kal ci niso bili spo sob ni uvi de ti.

13  Zato se te daj ni sem zme nil za Kri vi če vo lo če no mne nje, ni sem po se bej rea gi ral nanj, a da nes 
so dim, da je bilo to zgre še no. Kaj ti de lo va lo je ne ga tiv no ne samo na li be ral ce, kot nji ho va po tu ha, am pak 
so ga ime li za ko rist no tudi kle ri kal ci. Kri vi ca sem spo što val kot bor ca zo per brez prav je  zno traj »dik ta tu-
re pro le ta ria ta«, tj. ko mu ni stič ne ga to ta li ta riz ma, zato se dol go ča sa ni sem za ve dal ško dlji vo sti nje go ve ga 
prav niš ke ga (brez du šne ga) po zi ti viz ma; spre gle dal pa sem tudi, da za nje go vim ri go roz nim le ga liz mom ti či 
pri sta ja nje na le gi tim nost ko mu ni stič ne ga re ži ma. Ško dlji vo sti nje go ve po zi ci je kot take in v ce lo ti sem se 
os ve stil še le ob nje go vem obo tav lja nju, da bi pod prl pra vi co sam skih žensk do za no si tve z zdrav niš ko po-
moč jo, z ena kim ar gu men tom, kot ob za vra ča nju sve to sti živ lje nja, češ, to še ni ne kaj »splo šno spre je te ga«. 
V re sni ci je za tem kon traar gu men tom ti ča lo kle ri ka liz mu so rod no bolj še viš ko  či stuns tvo, mo ra li zem, ki se 
je po sta vil v ime nu viš je ga Do bre ga tudi v tej za de vi zo per sve tost živ lje nja, na vse zad nje zo per pri hod no vih 
no vo ro jenč kov na svet. Me nim, da Kri vic s svo jim po zi ti vi stič no zo že nim in zato mo ral no okr nje nim ra zu-
me va njem pra va ni ško do val samo žen skam, ki so (bile) naj bolj v sti ski, am pak tudi »iz bri sa nim«, dru gi, še 
več ji  sku pi ni lju di v sti ski.   
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Ne kak šen skri ti pre zir do člo ve ko ve ga do sto jans tva je bil ob tem tako mo čan, 
da pi sec ko men tar ja k Pred lo gu (12. decem ber 1991) Us ta ve RS sploh ni opa zil, da 
bi bil po tem, ko je »opra vi čil« - s Kri vi če vim »ar gu men tom« splo šne (ne)spre jem-
lji vo sti - iz bris sve to sti živ lje nja iz us ta ve, dol žan upra vi či ti tudi iz bris člo ve ko ve ga 
do sto jans tva.14

Dru ga sled učin kov prav niš ke ga po zi ti viz ma v ob sto je či slo ven ski us ta vi je sin-
tag ma »te melj ne člo ve ko ve pra vi ce in svo boš či ne«, ki je za me nja la oz. na do me sti la 
sin tag mo »te melj ne člo ve ko ve pra vi ce in dr žav ljan ske svo boš či ne« iz pi sa telj ske us-
ta ve. Za to za me nja vo, ki je neu pra vič lji va, sem tudi sam kriv, saj sem že v Pod vi nu 
po pu stil pred ne zau stav lji vo zgo vor nost jo Ma tev ža Kri vi ca in pri stal na njo, tako da 
že v Os nut ku ni več go vo ra o dr žav ljan skih svo boš či nah. Po pu stil sem, ker je kljub 
svo ji ne po pust lji vi bul du žer ski zag na no sti po pu stil vsaj de lo ma tudi Kri vic, ko je 
svo je nas pro to va nje sve to sti živ lje nja brez huj še ga na te za nja umak nil v ru bri ko »lo-
če no mne nje«. A ne bi smel; kaj ti be se da dr žav ljan skost, nav zo ča že v De kla ra ci ji o 
pra vi cah člo ve ka & dr žav lja na (26. av gust 1789), v tem rous se ea jev skem be se di lu 
fran co ske (meš čan ske) re vo lu ci je, je te melj na be se da mo der ne us tav no sti, obe nem 
pa do kaz mo der ne ga raz lo če va nja med na rav nim in po zi tiv nim pra vom, med pra-
vi ca mi člo ve ka kot člo ve ka in pra vi ca mi člo ve ka kot dr žav lja na. Dr žav ljan ske svo-
boš či ne so pra vi ce člo ve ka kot dr žav lja na, ne pra vi ce člo ve ka kot člo ve ka.

Se ve da so te melj ne člo ve ko ve pra vi ce, ka kr šna je pra vi ca do živ lje nja, v svo ji na-
rav no prav no sti (etič no sti) pred po zi tiv no prav ni mi te melj ni mi dr žav ljan ski mi svo-
boš či na mi, ka kr šna je pra vi ca do svo bod ne ga go vo ra in/ali zdru že va nja. A pred-
vsem na na čel ni rav ni.15 Na fak tič ni rav ni, kar je v Iz vo rih to ta li ta riz ma po se bej 

14  Si cer pa o stro kov ni us tav no prav ni (ne)kom pe tent no sti pis ca ko men tar ja k pream bu li pri ča že 
nje gov uvod ni sta vek: »Pream bu la ni del us tav ne ga be se di la in nima nor ma tiv ne na ra ve, na va ja pa ti sta 
dejs tva in do god ke, ki so us ta vi iz ho diš če« (Pred log Us ta ve RS, Po ro če va lec RS, štev. 30, str. 12). Spet ima mo 
oprav ka s prav nim po zi ti viz mom. Pream bu la se ve da je del vsa ke us ta ve, tudi zno traj dejs tve no obrav na va-
ne ga Pred lo ga. Dela us ta ve sta tako na po ti tve no etič ni kot prav no nor ma tiv ni del us ta ve; zato pream bu la 
ni le sku pek po dat kov o hi sto rič nem iz ho diš ču us ta ve, mar več  tvo ri prin ci piel no, obe nem pa kon kret no – v 
pri me ru Us ta ve RS - us tav no iz ho diš če. Med dru gim pi sec me ša tudi poj ma »na cio nal na osa mos vo ji tev« 
in »na rod no osa mos va ja nje«; na ci ja kot na rod z dr ža vo na mreč ni re zul tat na cio nal ne, tem več na ro do ve 
osa mos vo ji tve; dru ga če re če no, v no be nem pri me ru ne gre za na cio nal no osa mos vo ji tev, mar več, ko na rod 
z osa mos vo ji tvi jo po sta ne na ci ja, za na cio nal no su ve re nost.

15  Ne samo med slo ven ski mi, tudi med evrop ski mi prav ni ki je gle de teh raz me rij kar pre cej zme-
de. Tako je kot eden te melj nih ci ljev Sve ta Evro pe za pi san cilj »učin ko vi to nad zi ra nje in vars tvo te melj nih 
pra vic in svo boš čin«, brez  no tra nje raz lo či tve med pra vi ca mi (člo ve ka) in (dr žav ljan ski mi) svo boš či na mi. 
Evrop ska kon ven ci ja o vars tvu člo ve ko vih pra vic in te melj nih svo boš čin (1950) kot po no vi tev in raz ši ri tev 
Splo šne de kla ra ci je o člo ve ko vih pra vi cah (1948) go vo ri se ve da tudi o dr žav ljan skih svo boš či nah. Po dob no 
je z Li sti no o te melj nih pra vi cah EU iz Os nut ka Us tav ne po god be EU (2003), ki tudi go vo ri tako o te melj nih 
člo ve ko vih pra vi cah kot dr žav ljan skih svo boš či nah; na to ne po sred no na po tu je 2. po glav je I. dela z na slo-
vom Te melj ne pra vi ce in dr žav ljans tvo Uni je. V tej zve zi je ilu stra tiv na iz ja va Igre za člo ve ko ve pra vi ce 
(Delo, 8.8. 2008, str. 5), ki so jo ob za čet ku olim pij skih iger v Pe kin gu pod pi sa li Václav Havel, De smond 
Tutu, Wei Jings heng in André Gluck smann. Je dro iz ja ve je na sled nje: »Člo ve ko ve pra vi ce so uni ver zal na in 
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iz po sta vi la Han nah Arendt, pa so dr žav ljan ske svo boš či ne, saj so nji hov po li tič ni 
oziro ma us tav no prav ni po goj, pred člo ve ko vi mi pra vi ca mi. Če ni maš dr žav ljans-
tva in iz nje ga iz vi ra jo čih dr žav ljan skih svo boš čin, če si »raz se lje na« ali »iz bri sa-
na« ose ba, ti člo ve ko ve pra vi ce kot take kaj malo po ma ga jo. Od tod po men mo-
der ne, na cio nal ne dr ža ve kot po de lje val ke na cio nal no sti, tj. dr žav ljan sko sti in iz 
tega po me na iz ha ja jo ča ne pri ča ko va na po sle di ca: na cio nal na dr ža va lah ko ob sta ja 
brez dr žav ljan skih svo boš čin, dr žav ljan skih svo boš čin pa ni brez na cio nal ne dr-
ža ve. Dru ga če re če no: še le dr žav ljan ske svo boš či ne so ti ste (po li tič ne) pra vi ce, ki 
vzpo stav ljajo pra vi co do (temelj nih, »na rav nih«) člo ve ko vih pra vic. Člo vek, ki ni 
dr žav ljan, člo vek brez dr žav ljan skih svo boš čin, ne more na fak tič ni rav ni uve lja vi ti 
pra vic sa me ga sebe kot člo ve ka: pra vic člo ve ka kot člo ve ka.

V nemš ki us tav no prav nih raz pra vah so za ra di dol go traj ne ga vpli va prav niš ke ga 
po zi ti viz ma ta dejs tva po tis nje na ne ko li ko v ozad je, v fran co skih pa so po vsem v os-
pred ju. Celo mark si stom, ka kr šen je Étien ne Ba li bar, je ja sno, da ni mo go če mimo 
zah te ve »po pra vi ci za lju di brez pra vic«, se pra vi, po pra vi cah lju di kot lju di brez 
dr žav ljan skih pra vic, tj. svo boš čin:

 »Člo ve ko ve pra vi ce v splo šnem še zda leč – na naj plo šnej ši rav ni – ne po-
me ni jo pr ve ga po go ja in te me lja za dr žav ljan ske pra vi ce, vpe lja ne v ok vi ru 
do lo če ne na cio nal ne ljud ske su ve re no sti, tako da bi vsaj teo re tič no oz na-
če va le uni ver zal no priz na no mejo za vpliv po li ti ke na pra vo; prav na ro-
be, v tej ključ ni iz kuš nji, v tem pre sku su re sni ce za hi sto rič no in sti tu ci jo 
po li tič ne ga, kar so bili im pe ria liz mi in to ta li ta riz mi 20. sto let ja, se iz ka že, 
da je res prav nas prot no: pra vi ce dr žav lja nov, po go ji za ena ko dr žav ljans-
tvo, ko li kor so ti po go ji za go tov lje ni, so pod la ga za kon cep tua li za ci jo in 
raz voj člo ve ko vih pra vic, za za če tek na jo snov nej ših in naj bolj te melj nih 
pra vic, ki za de va jo golo živ lje nje. V re sni ci pa tega ni ko li ni mo go če lo či ti 
od dru gih te melj nih po treb, ki so di jo na po droč je kul tu re, ne gle de na to, 
ali gre za so li dar nost ne vezi med ge ne ra ci ja mi in po kli ci ali za pra vi co do 
ko mu ni ka ci je in izra ža nja. Ka dar so iz ni če ne po zi tiv ne pra vi ce dr žav lja-
na, na pri mer ka dar v kak šnem zgo do vin skem kon tek stu, v ka te rem sta 
dr žav ljans tvo in na cio nal nost te sno po ve za na, po sa mez ni ki in sku pi ne 

neod tuj lji va tema, shra nje na v med na rod nih do ku men tih o člo ve ko vih pra vi cah, ki jih je pod pi sa la tudi Ki-
taj ska. So nad med na rod no in no tra njo po li ti ko in vse mi kul tu ra mi, re li gi ja mi in ci vi li za ci ja mi«. Da, toda 
le člo ve ko ve pra vi ce kot take. A v iz ja vi ni go vo ra le o njih, am pak v njej naj de mo tudi sin tag mo »člo ve ko-
ve pra vi ce in svo boš či ne«, v po nov lje ni ob li ki do dat no spe ci fi ci ra ni v »člo ve ko ve in dr žav ljan ske pra vi ce«, 
to rej tem pra vi cam, na tanč ne je dr žav ljan skim svo boš či nam, pri pa da v bis tvu po seb no me sto. Ima jo svo jo, 
izrec no po li tič no vlo go, zato na sled nji sta vek iz iz ja ve za nje ne dr ži brez os tan ka oz. pre sež ka: »Go vo ri ti o 
člo ve ko vih pra vi cah ni po li ti ka. Samo av to ri tar ni in to ta li tar ni re ži mi jih po sku ša jo na re di ti za po li ti ko. Go-
vo ri ti o člo ve ko vih pra vi cah je na ša dolž nost«. Tudi o dr žav ljan skih svo boš či nah, kljub temu pa te niso na 
rav ni etič nih in v tem smi slu nad po li tič nih, bo lje, pred po li tič nih člo ve ko vih pra vic, se pra vi, pra vic člo ve ka 
kot člo ve ka: pra vi ce kot dr žav ljan ske svo boš či ne, kot za de va po zi tiv ne ga pra va so še kako po li tič ne, skrat ka, 
za de va de mo kra tič nih oz. de mo kra ti zi ra jo čih po ga janj in do go vo rov.
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iz gu be na cio nal nost ali pa se znaj de jo v in fe rior nem po lo ža ju manj ši ne, 
ki je gle de na cio nal no sti di skri mi ni ra na, so ogro že ne ali celo iz ni če ne te-
melj ne, tako ime no va ne na rav ne ali univer zal ne pra vi ce, in si cer za ra di 
naj skraj nej ših ob lik na si lja, ki us tvar ja mo ril sko di fe ren cia ci jo med po-
dljud mi in ljud mi; ti se ima jo po po tre bi za na dlju di. Tega ne sme mo ime ti 
za na ključ no po sle di co iz jem nih oko liš čin, am pak za ire ver zi bi len po jav, 
ki se ka že v ob li kah, ki se v vsak da nji ku so dob ne po li ti ke ves čas ob nav-
lja jo in za ra di ka te rih je nuj no, da se de mo kra ci ja pre no vi« (Mi, dr žav lja ni 
Evro pe?, Sop hia, Ljub lja na 2007, str. 141 in 142).

Brž ko ne bo na pod la gi po ve da ne ga tudi na šim mark so ma nom, za dr tim so-
vraž ni kom (slo ven ske) na cio nal ne dr ža ve, po sta lo ja sno, kaj tak šna nji ho va dr ža, 
vključ no s Kri vi če vo dr žo in nje go vim skli ce va njem na splo šno spre jem lji vost, po-
me ni za ek si sten co lju di brez pra vi ce do pra vic. De mo kra ci je ni mo go če pre no vi-
ti, nje na re ne san sa ni mo go ča brez kon tra fak tič nih, zato za ve či no obi čaj no, vsaj 
spr va, nes pre jem lji vih kon cep tov. Ne ka te ri Ba li bar je vi obra ti so vpraš lji vi, toda nič 
ni bolj prob le ma tič no od sploš či tve rav ni, iz ka te rih iz ha ja, na eno samo ra ven. Us-
tav no-po zi ti vi stič ni iz bris si cer že zna ne ga in priz na ne ga kon cep ta dr žav ljan sko sti, 
pra vic kot dr žav ljan skih svo boš čin iz Os nut ka usta ve Repub li ke Slo ve ni je je bil vse-
ka kor us tav no prav no ne do pu sten, tak šna pa je tudi nje go va od sot nost v ob sto je či 
slo ven ski us ta vi.

In še tret ji, zad nji po zi ti vi stič ni, obe nem pa ne ref ek ti ra ni zdrs v pream bu li ob-
sto je če us ta ve. Gre za sklep no vse bin sko do lo čil nost no mi sel, »da smo Slo ven ci v 
več sto let nem boju za na rod no os vo bo di tev izob li ko va li svo jo na rod no sa mo bit nost 
in uve lja vi li svo jo dr žav nost«. Ta tr di tev je na pač na na dveh rav neh. V pi sa telj ski 
us ta vi, po ka te ri naj bi se Slo ven ci kot na rod povz pe li na ra ven na ci je prav z nje nim 
spre jet jem, se pra vi, z osa mos vo ji tvi jo oz. vzpo sta vi tvi jo last ne dr ža ve, s tem pa pre-
tvor be v su ve re no na ci jo, je pi sa lo:

 »Izha ja joč iz te melj ne ga zgo do vin ske ga dejs tva, da smo Slo ven ci z last-
ni mi moč mi izob li ko va li svo jo na rod no sa mo bit nost in uve lja vi li svo jo 
dr žav nost«.

Te mi sli, sku paj z nje ni mi im pli ka ci ja mi, te daj pač ni mo gel v ce lo ti dou me ti no-
ben prav niš ki po zi ti vist. Ne Ma tevž Kri vic ne Vo ji slav Ko štu ni ca. Ko sta Ča voš ki in 
Vo ji slav Ko štu ni ca sta v Ko men tar ju k Te zam za Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je (Nova 
re vi ja 7/1988/78-79, str. 1538 – 1551) naj prej spre go vo ri la o po manj ka nju rea liz ma, 
po tem pa sta ta »oči tek« sku ša la pod pre ti z na sled njo tr di tvi jo: 

 »Z us ta vo je mo go če ure di ti te melj ne odnose v dani po li tič ni skup no sti, 
po sta vi ti ob last ne in uprav ljav ske in sti tu ci je, do lo či ti ali od pra vi ti te melj-
ne člo veš ke pra vice in ne do ta klji vo ob moč je svo bo de. Ven dar pa se z us-
ta vo ne da ob li ko va ti re snič no sti in spre me ni ti nes pod bit nih zgo do vin skih 
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dej stev. Us tvar jal ci tega os nut ka, kot ka že, ver ja me jo, da us ta vo da ja lec to 
zmo re. Tako je že v uvo du, ki si cer ni us tav na nor ma v stro gem po me nu 
be se de, za pi sa na izrec na tr di tev, da so Slo ven ci z last ni mi moč mi…uve lja-
vi li svo jo dr žav nost. To ne dr ži po pol no ma. No be ne ga ju go slo van ske ga na-
ro da ni, ki bi si pri do bil svo jo dr ža vo samo z last ni mi moč mi.«

Po dob no, če tu di z dru ge ga kon ca, svo je »lo če no mne nje« skle ne Kri vic:
 »Imam pri pom bo tudi na be se di lo tret je ali ne je: ali lah ko na rod ob li ku-

je svo jo na rod no sa mo bit nost še kako dru ga če ka kor z last ni mi moč mi 
(ali ne gre za ne ko li ko tav to loš ko tr di tev?), po dru gi stra ni pa smo svo-
jo dr žav nost ven dar le uve lja vi li kot del neke šir še med na rod ne koa li ci je 
ozi ro ma skup no sti (1941-45 an ti fa ši stič ne, 1989-90 de mo kra tič ne), na kar 
smo lah ko po no sni in bi v mo re bit ni pream bu li ta dejs tva lah ko ome ni li« 
(Os nu tek Us ta ve RS, prav tam).

Tako Ko štu ni ca kot Kri vic dr ža ve in dr žav no sti v svo ji in ter pre ta ci ji ne jem lje ta 
re sno. Zato se de la ta, ka kor da smo ime li na ro di zno traj SFRJ ali kako se je že vsa ko-
krat ime no va la ju go slo van ska fe de ra ci ja, zvez na (!) dr ža va svo je last ne dr ža ve. Ka-
kor da smo bili Slo ven ci kljub svo ji us tav ni po dre je no sti zvez ni Us ta vi na ci ja, na rod 
z last no dr ža vo oziro ma dr žav nost jo. Toda dr ža va v stro gem, pra vem po me nu ni nič 
dru ge ga kot na cio nal na dr ža va. Dr ža va, ka te re dr žav nost je is to vet na z na cio nal no 
su ve re nost jo. Te pa Slo ven ci do osa mos vo ji tve ni smo ime li. Pol no su ve re nost smo 
uve lja vi li, se pra vi, do se gli še le z osa mos vo ji tvi jo, na med na rod ni rav ni pa s priz na-
nji s stra ni dru gih na cio nal nih dr žav in s spre je mom v Or ga ni za ci jo zdru že nih na cij 
(naj po no vim še sto tič: na cij, ne na ro dov).

Slo ven ci smo svo jo na rod no sa mo bit nost, sku paj z na rod no za vest jo, izob li ko va li 
z last ni mi moč mi že v de set let jih, če ne sto let jih pred osa mos vo ji tvi jo, toda svo jo 
dr žav nost, sa movz po sta vi tev sebe kot na ci je, smo Slo ven ci z last ni mi moč mi (tako 
ob po mo či kot ob nas pro to va nju dru gih) uve lja vi li še le z osa mos vo ji tvi jo 1991. Ko 
smo po sta li na ci ja, na rod s po vsem neod vi sno (na na čel ni us tav no prav ni rav ni) 
last no dr ža vo. To dejs tvo je v ča su spre je ma Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je leta 1992 
bilo pač že dano dejs tvo. Ni ka kor pa to ni bilo dano dejs tvo v ča su pi sa telj ske us ta-
ve, to rej tudi v ča su obrav na va ne ga be se di la o uve lja vi tvi svo je dr žav no sti z last ni mi 
moč mi iz nje ne pream bu le ne. Je šlo to rej za zmot no, če že ne laž no tr di tev? Kri vic 
in de lo ma Ko štu ni ca sta v svo ji hi tro po tez no sti me ni la, da se iz ja va o uve lja vi tvi 
dr žav no sti na na ša na pre te klost, »dr žav nost« v ju go slo van skem ok vir ju, to rej na to 
kva zi na cio nal no su ve re nost. Ven dar le ni (bilo) tako.

Za dev na izjava nima na ra ve kon sta ta ci je ozi ro ma in for ma ci je, mar več per for-
ma tiv no na ra vo. Z last ni mi moč mi bi svo jo dr žav nost po pr vot nem na čr tu, v ok-
vi ru ka te re ga je bila na pi sa na tudi pream bu la, uve lja vi li v tre nut ku, ko bi spre je li 
Us ta vo Repub li ke Slo ve ni je, ka te re uvod ni del je bila prav ta pream bu la: pream bu la 
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z dr žav nost jo le na per for ma tiv ni (pri hod nost no že lel niš ki, ho te nost ni) rav ni, na-
mreč vse do nje ne av to mat ske pre tvor be naj prej v se daj pri sot no dejs tvo (v tre nut ku 
spre je ma Us ta ve) nato pa v kon sta ta ci jo za na zaj (v vseh na dalj njih ob ja vah Us ta ve, 
vključ no z nje no in di ka ci jo v Urad nem li stu RS). Ta, na prvi po gled ne ko li ko tež ko 
raz ber lji va kon ste la ci ja, je bila na krat ko raz lo že na že tudi v Raz la gi (II. ZGRADBA 
USTAVE) Os nut ka Us ta ve Repub li ke Slo ve ni je (str. 16):

 »Te melj na se sta vi na tega os nut ka je for mu la ci ja slo ven ske dr žav ne su ve re-
no sti. Spre jet je us ta ve na ta na čin pred stav lja že samo po sebi akt raz gla si-
tve slo ven ske osa mos vo ji tve… . De lov ni os nu tek us ta ve pred stav lja sku paj 
s stra te gi jo nje ne rea li za ci je kon kre ten pro gram slo ven ske osa mos vo ji tve. 
Po me nu us tav no pot do sa mo stoj ne slo ven ske dr ža ve«.

Ra zum lji vo, da Ko štu ni ca tega sam po sebi pri bra nju pi sa telj ske us ta ve ni do jel, 
sko raj ne ra zum lji vo pa je, da je to pre sli šal Kri vic, saj smo o vsem tem vendar le go-
vo ri li tudi v Pod vi nu.

In še o mi to lo gi zi ra jo či in zato za va ja jo či sin tag mi »več sto let ni boj za na rod no 
os vo bo di tev« iz pream bu le ob sto je če us ta ve. Ni ka kr šne ga več sto let ne ga boja za na-
rod no os vo bo di tev ni bilo na Slo ven skem. Bil je boj lju di slo ven ske ga rodu, gle da no 
vzvrat no, za last no pre ži vet je, po sle dič no to rej tudi za pre ži vet je slo ven ske ga ljuds-
tva. In od Tru bar ja na prej tudi boj za na rod no za vest, za za vest o tem, da Slo ven ci 
smo Slo venci. Boj za na rod no os vo bo di tev je bil spod bu jen še le pred 150 leti, z 
rojs tvom zah te ve po Ze di nje ni Slo ve ni ji, stop nje val se je z Maj niš ko de kla ra ci jo iz 
leta 1917 in nato z na rod noos vo bo dil nim bo jem (žal oma de že va nim s ko mu ni stič-
no re vo lu ci jo in nje ni mi zlo či ni nad slo ven skim na ro dom) v le tih 1941/1945, svo jo 
pol no rea li za ci jo pa je do se gel še le z raz gla si tvi jo sa mo stoj no sti in neod vi sno sti Re-
pub li ke Slo ve ni je leta 1991 ter zma go (bolj di plo mat sko kot vo jaš ko) nad JLA. Vrh 
na rod ne os vo bo di tve je os vo ji tev last ne dr ža ve, to rej vstop slo ven ske ga na ro da med 
sve tov ne na ci je, elit ni klub manj kot 200 na cio nal nih dr žav.

4.   Re ka pi tu la ci ja

Tako par tij ski po li ti ki kot par tij ski prav ni ki so pi sa telj sko us ta vo spre je li s ci-
niz mom in ideo loš kim oma lo va že va njem.16 Za tem, ob nje ni pre ved bi v Os nu tek 

16  Tako Mi lan Ku čan kot Jo že Je rov šek sta pi sa telj sko us ta vo po smeh lji vo raz gla ša la za »ti pič no 
meš čan sko us ta vo«, prvi na »raz šir je nem ko le gi ju RSNZ v Tac nu« 15. apri la 1988, dru gi na pos ve to va nju 
Kak šno us ta vo po tre bu je mo v or ga ni za ci ji Mark si stič ne ga cen tra CK ZKS, ko je iz ja vil: »Gre za us tav ni 
do ku ment, ki je, gle da no s prav niš ki mi oč mi, ar hai čen, poz nan po vzo rih Evro pe, in so ga v mno gih kon sek-
ven cah ovr gli v prejš njem sto let ju«. Po Je rovš ko vem za tr di lu naj bi šlo to rej za us ta vo 19. sto let ja, za tr di lu, 
ki je bilo celo za par tij ske ve lja ke pre več pri li zo val no, tako da ga je mo ra la Maj da Strobl  ko ri gi ra ti, na mreč 
v Ku ča no vem smi slu: »Ne gre rav no za us ta vo 19. sto let ja, po ve da ti  ho če mo, da je iz bra na sla ba va rian ta 
so dob ne meš čan ske dr ža ve…«. Po Ku ča nu: »Tu gre za ti pič no meš čan sko us ta vo, ki je slab ša od Ćosi će ve, 
ker Ćosi će va je si cer meš čan ska am pak o sta ja vsaj z eno nogo zno traj so cia liz ma in zno traj Ju go sla vi je. Ti 
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Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je, pa so se jim pri dru ži li še cerk ve ni teo lo gi. Nji hov skup ni 
na pad je bil us mer jen pred vsem na Pream bu lo: ne po sred no in za vest no na sve tost 
živ lje nja, ne za ved no in zato po sred no pa tudi na člo ve ko vo do sto jans tvo.17 Re zul tat 
je preambu la ob sto je če us ta ve, sku pek po manj klji vih, us tav no prav no ne do miš lje-
nih, pro ti slov nih in z vi di ka znans tve no pre ver je nih zgo do vin skih dej stev celo za-
va ja jo čih tr di tev. Ob sto je ča us ta va ni us ta va 19. sto let ja, toda tudi us ta va 21. sto let ja 
ni; os ta ja na rav ni 20. sto let ja.

Za mu di li smo pri lož nost, ki jo je vse bo va la pi sa telj ska us ta va, pri lož nost, da bi 
se Slo ven ci s svo jo us ta vo povz pe li na ra ven 21. sto let ja. Brž ko ne je to pre se ga lo na-
še zmož no sti, saj smo ve či no ener gi je po ra bi li za us tav no prav ne do sež ke 19. in 20. 
sto let ja. Kaj ti na cio nal na dr ža va, za vzpo sta vi tev ka te re se nam je real na mož nost 
prib li ža la še le ko nec 20. sto let ja, z evrop ske ga vi di ka (za ve či no na ro dov sve ta se ka-
že kot na lo ga tega sto let ja) spa da v 19. sto let je. Pre po ved oz. od pra va smrt ne kaz ni 
in pre po ved pre po ve di spla va, ki ju vse bu je tudi na ša us ta va, pa sta us tav no prav ni 
do se žek 20. sto let ja. No be ne ga dvo ma ni, da bo v 21. sto let ju us tav no prav no priz-
na na in spre je ta tudi sve tost živ lje nja.

Vse do leta 2008- do pred se do va nja Sve tu Evro pe kot us pe šni skle ni tvi svo jih dve 
de set let ji stop nju jo čih se pri za de vanj za kar naj več jo uve lja vi tev Re pub li ke Slo ve ni-
je kot sub jek ta med na rod nih od no sov– smo Slo ven ci od prav lja li po sle di ce svo je ga 
zgo do vin ske ga za mud niš tva. Tako ni smo ime li ne ča sa ne mo či, da bi re sno po se gli 
v kon sti tui ra nje Evrop ske uni je na no vih te me ljih. Na tej rav ni smo se ob na ša li kot 
ob jekt evrop skih med na rod nih od no sov, saj smo spre je li – pu sti ali vze mi - vse, kar 
so nam po nu di li oz. na lo ži li: od us tav ne do re form ne po god be EU.

Zdaj je na sto pil čas, ko se mo ra mo za če ti ob na ša ti dru ga če. Ob tem sem pri si-
ljen opo zo ri ti na neko evro slo ven sko ne do zo re lost. Ob za čet ku evrop ske kon ven-
ci je sem vsaj na dveh sre ča njih biv še pod vin ske us tav ne sku pi ne oz. skupš čin ske 

na ši ne go vo ri jo niti o Ju go sla vi ji, niti o so cia liz mu, niti o os vo bo dil ni fron ti, to se pra vi o ni ka kr šni kon ti-
nui te ti, am pak go vo ri jo o na rav ni pra vi ci slo ven ske ga na ro da, da  si iz ha ja joč iz neod tuj lji vih pra vic člo-
ve ka na re di jo druž bo po svo ji ozi ro ma po Bu čar je vi meri« (Iz neav to ri zi ra ne ga mag ne to gram ske ga za pi sa 
iz va janj to va ri ša To ma ža Ert la in to va ri ša Mi la na Ku ča na« z dne 21. 4. 1988, SRS – Re pub liš ki se kre ta riat 
za no tra nje za de ve, štev. 01 – Z – 4/9 – 88, str. 34). Ker je pi sa telj ska us ta va izš la na tan ko na dan pos ve to-
va nja v Tac nu je očit no, da so ime li nje no be se di lo na CK ZKS že pred izi dom. Obi čaj na za de va: ko je Igor 
Omer za zbi ral gra di vo za os vet li tev kon tek sta us ta no vi tve in de lo va nja Bav čar je ve ga od bo ra za vars tvo 
člo ve ko vih pra vic, je v Ar hi vu RS na šel tudi »ce ka jev sko« škat lo z na pi som »Nova re vi ja«, v njej pa med 
dru gim 15 ne ve za nih iz vo dov 57. šte vil ke Nove re vi je s Pris pev ki za slo ven ski na cio nal ni pro gram.

17  Po li ti ki, v mi slih imam ra ven ve či ne po slan cev, pa so v glav nem bri ski ra li stro kov no delo, za go-
var ja li le svo je par cial ne in te re se, tako zelo, da so po vsem v ozad je po ti sni li celo glav ni cilj spre jet ja us ta ve, 
tj. osa mos vo ji tev, tako re koč po za bi li na njo. Po leg tega so bili tudi par cial ni in te re si celo iste po slan ske sku-
pi ne po go sto tako he te ro ge ni, da je priš lo do pro ti slov nih for mu la cij, po sle dič no, neus kla dlji vih in zato tudi 
do ne ka te rih (še v ob sto je či, že spre je ti us ta vi) neus kla je nih čle nov.
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us tav ne ko mi si je pred la gal, da Slo ven ci na re di mo svoj pred log evrop ske us ta ve, na-
tanč ne je, evrop ske us tav ne po god be. Ali pa vsaj for mu li ra mo te melj na iz ho diš ča, 
de fi ni ra mo svo je zah te ve, kot so to na re di li Nem ci ali Av strij ci. V smi slu ak sio ma o 
su ve re nem pre na ša nju pri stoj no sti in brez po goj nem za vra ča nju ka kr šne ga ko li pre-
no sa su ve re no sti. Us tav na po god ba, o če mer zdaj pri ča njen od log oz. nje no skr če-
nje na re form no po god bo, je mož na le kot po god ba med na cio nal ni mi dr ža va mi. 
Cilj so lah ko Zdru že ne dr ža ve Evro pe, toda Zdru že ne dr ža ve Evro pe ne v smi slu 
ZDA, mar več v Kan to vem po me nu fe de ra tiv no sti, to rej kot kon fe de ra ci ja, kot zve-
za, po goj no re če no, uni ja su ve re nih dr žav.

Lah ko bi pred vi de li tudi vklju či tev v ok vi ru vna prej do go vor je nih iz jem nih pri-
me rov, vsee vropskih re fe ren du mov: kot ob li ke ne po sred ne (ne po sred no evrop ske) 
de mo kra ci je. Toda v evrop sko us ta vo v do be sed nem po me nu bi tako us tav na kot 
re form na po god ba lah ko pre ra sli le po izob li ko va nju evrop ske ga de mo sa; od tega 
pa smo – očit no – še zelo da leč. Dot lej se mo ra mo Slo ven ci zato raz vi ja ti in utr je-
va ti kot na ci ja. Ob de set let ni ci pi sa telj ske us ta ve sem na pos ve to va nju, ki smo ga 
or ga ni zi ra li na Us tav nem so diš ču RS, v re fe ra tu Po lo žaj Slo ven cev kot na ci je (17 NR 
/1988/194-195, str. 31-32) de jal, da za raz li ko od ti stih, ki zelo kri tič no oce nju je jo 
po lo žaj Slo ven cev ozi ro ma raz me re v dr ža vi, me nim, da smo gle de na vse oko liš či-
ne na do bri poti, saj smo se osa mos vo ji li rav no v pra vem ča su in kot na rod do slej 
zato ni smo še ni če sar bis tve ne ga in ne po vrat ne ga za mu di li:

 »Se ve da ni lah ko. Spom nimo se samo te žav, ki jih je ime la An gli ja pred 
dvaj se ti mi leti za ra di ene same tran zi ci je, za ra di pre ho da iz tra di cio nal-
ne in du strij ske v po stin du strij sko druž bo. Mi pa smo sre di vseh tran zi-
cij, ki si jih sploh mo re mo za mi sli ti. Smo v in du strij skem, eko nom skem, 
po li tič nem, prav nem, celo v vzgoj no-izo bra že val nem pre ho du. Pri prav-
lja mo se na vklju či tev v Evrop sko skup nost, v Nato, pri va ja mo se, tudi 
kot ne stal na čla ni ca Var nost ne ga sve ta Or ga ni za ci je zdru že nih na cij, na 
pol no vlo go sub jek ta med na rod nih od no sov in tako na prej. Obe nem 
smo mo ra li vr sto na cio nal nih in sti tu cij, vključ no s po veljs tvom slo ven-
ske voj ske, še le vzpo sta vi ti. To rej so te in sti tu ci je neo gib no še sre di ob li-
ko va nja in izob li ko va nja.«

V os no vi tako raz miš ljam tudi ob dvaj set let ni ci pi sa telj ske us ta ve, ven dar z ve li-
ko več skep tič ne pre vid no sti. Tran zi ci ja je na mar si ka te rem po droč ju zaš la v sle po 
uli co, zaš la s poti, ka kr šno smo si te daj pred stav lja li. Zato mo ram še bolj kot te daj 
pou da ri ti na sled nji dve za de vi:

 »Prva se na na ša ne po sred no na us tav nost, na us ta vo kot te melj ni za kon 
dr ža ve. Gre to rej za za ko ni tost, dru ga če re če no, za le gal nost od lo ča nja in 
de lo va nja. Ker ima mo le gi tim no ob last, dr žav ni zbor, iz vo ljen na svo bod-
nih de mo kra tič nih vo li tvah, ni več nas prot ja med le gal nost jo in le gi tim-
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nost jo. Na tanč ne je po ve da no, ni ga na in sti tu cio nal ni rav ni. Po rok tega 
je prav us ta va, kot le gi tim ni te melj le gal no sti. To po me ni, da se na rav ni 
de lo va nja dr ža ve, se pra vi, na rav neh ob la sti od za ko no daj ne do iz vr šne 
in sod ne, vključ no z us tav nim so diš čem, nima nih če pra vi ce skli ce va ti na 
le gi tim nost kot ar gu ment zo per le gal nost. Dru ga če re če no, nih če nima 
pra vi ce v dr žav nih us ta no vah na sto pa ti v ime nu eti ke ali na rav ne ga pra va 
pro ti tem us ta no vam in nji ho vim skle pom. Prvi, ki se mo ra jo brez po goj no 
dr ža ti pra vil prav ne dr ža ve, so prav dr žav ni funk cio nar ji oz. us luž ben ci.

 Nes po što va nje for mal ne de mo kra ci je v ime nu tako ime no va ne vse bin-
ske de mo kra ci je je, do kler ima mo us ta vo in smo prav na dr ža va, ne samo 
neu stav no (ne le gal no), am pak tudi pro tiu stav no (ne le gi tim no). Se ve da pa 
je tre ba ta koj pou da ri ti: ne pro tiu stav no na rav ni oseb nih pre pri čanj in 
mnenj, mar več na rav ni de lo va nja, iz vr še va nja funk cij, jav ne ga spo što va-
nja dr žav nih sim bo lov.«

Zad nja leta je bil med pr vi mi in glav ni mi kr ši te lji us tav ne za ko ni to sti prav ti-
sti dr žav ni or gan, ki bi mo ral že po svo jem na zi vu or ga na iz vr šne ob la sti naj bolj 
do sled no spo što va ti in iz vr še va ti skle pe naj viš jih or ga nov sod ne ob la sti: Us tav ne ga 
so diš ča RS in Ra čun ske ga so diš ča RS. Toda vla da kot vr hov na iz vr šna ob last se v 
ime nu »vse bin skih raz lo gov« tega ne dr ži in zato se s tega vrha nes po što va nje oz. 
neu po šte va nje sod nih skle pov kot plaz spuš ča navz dol. Plaz pro ti za ko ni sto sti, ki 
gro zi, da bo pod se boj po ko pal dr ža vo kot tako in v ce lo ti.

Ža lost no je, da ra ka sti raz sev pro ti prav no sti, ki se na pod la gi spro že ne ga pla zu 
če da lje bolj po glab lja in ši ri, pod pi ra jo tudi nek da nji us tav ni sod ni ki, prav ti sti, s 
ka te ri mi sem kot pred sed nik pri prav ljal ne ga od bo ra pred de se ti mi leti or ga ni zi-
ral sim po zij ob izi du gra di va in tez za slo ven sko us ta vo apri la 1988.18 Niso zgu bi li 
us tav no prav ne ga kom pa sa samo v tej za de vi, am pak tudi v dru gi za devi, ki sem jo 
iz po sta vil na ta krat nem sim po zi ju in se je na na ša la na slo ven sko sa mo za vest in iz 
nje iz ha ja jo či po nos Slo ven cev:

 »Me nim, da smo prav tu naj bolj šib ki. Ne ka te ri zme rom zno va kli če jo na 
po moč, po zi va jo k vme ša va nju iz tu ji ne; naj de jo pa se celo za go vor ni ki 
po kle ka nja pred tujo pre moč jo. Ob tem nas brž ko ne ne bi sme lo pre se-
ne ča ti, da prav ti sti, ki nas zu naj to ža ri jo in se s tem nav zven po ni žu je-
jo, navz no ter na sto pa jo vzvi še no, gro zi jo s čist ka mi in raz lič ni mi dru gi mi 

18  Va bi lo na sim po zij sva pod pi sa la sku paj s te da njim pred sed ni kom Us tav ne ga so diš ča Lo vrom 
Štur mom. Do kaz za moč no os la bi tev ob čut ka o po mem bno sti us tav no sti, tudi nje ne tra di ci je, je, da se nih če 
od se da nje eki pe us tav nih sod ni kov ob nje go vi de set let ni ci ni spom nil  tega sim po zi ja, kaj še le, da bi pred la-
gal ana lo gen sim po zij ob dvaj set let ni ci. Prav zato smo mo ra li, na po bu do akad. prof. dr. Velj ka Rusa, tak šen 
sim po zij – z za mu do - or ga ni zi ra ti zu naj Us tav ne ga so diš ča, v ok vi ru Dr žav ne ga sve ta. Da nes Us tav no so-
diš če tone v last nem prag ma tiz mu. Nje mu ne pri jaz no oko lje je de lo ma vzrok, de lo ma, mor da v več ji meri, 
pa tudi po sle di ca tega prag ma tiz ma.



52

pri ti ski. Prav za go vor ni ki ko la bo ra ci je z oku pa tor jem, s tuj cem, so obe-
nem naj bolj go re či pri sta ši lu stra ci je, obra ču na va nja z last ni mi, do ma či mi 
ljud mi. Toda Slo ven ci smo že to li ko do zo re li, tudi z od lo či tvi jo za sa mo-
stoj nost, da se je naš na rod ni zna čaj po vsem zne bil vsakrš ne in fan til no-
sti, pred vsem pa hlap čevs tva. Zato uso de, ki smo jo vze li v svo je roke, ne 
bomo več iz pu sti li iz rok. Na no be no na dob last več ne bomo pri sta li: ne 
na fi zič no ne na me ta fi zič no.« 

Ni sem več do ce la pre pri čan v to. Kaj ti med na rod ne mu tožar je nju so se v zve-
zi s spo rom oko li vo lil ne ga si ste ma te daj, ko nec dvaj se te ga sto let ja pri klju či li tudi 
ne ka te ri us tav ni sod ni ki; s stra ni Be neš ke ko mi si je, na ka te ro so se pol ni zau pa nja 
obr ni li, so do ži ve li si cer tako prav ni kot mo ral ni de ba kel; a to ni spre me ni lo dejs tva, 
da so s tem osra mo ti li ne samo same sebe, am pak prek sebe vse nas. V po kle ka nju 
pred tujo pre moč jo pa smo naj glob lje pad li na za čet ku enaind vaj se te ga sto let ja, ko 
smo ob na pa du na Irak ne samo po klek ni li pred ZDA, am pak pri sta li tudi na la ži 
nje ne ga pred sed ni ka; naj prej ob na pa du na la ži, potem pa tudi na nje go ve zlo či ne. 
Še več: na vse zad nje smo s sou de lež bo pri oku pa ci ji prev ze li tudi sood go vor nost 
za vse zlo či ne, tudi ti ste nad ma te ra mi in otro ki. Po sku si re ha bi li ta ci je do mo bran-
ske ko la bo ra ci je, sku paj s po sku si re vi ti la za ci je nje ne no sil ke, Ka to liš ke ak ci je, pa se 
prav zad nje leto stop nju je jo bolj kot kdaj ko li do slej. Kljub temu pa je ti sto, kar sem 
na Us tav nem so diš ču pod čr tal na kra ju svo je ga re fe ra ta ob de set let ni ci pi sa telj ske 
us ta ve, ve či no ma še zme rom re snič no:

 »Če dr ži Pir jev če va teza, da na ša uso da ni od vi sna to li ko od tega, kar dru-
gi poč no z nami, ko li kor od tega, kaj sami poč ne mo s se boj, po tem je ura 
slo ven ske re sni ce za Evro po pred uro evrop ske re sni ce za Slo ve ni jo.19 Biti 
mo ra mo, kot Can kar jev Hvast ja, skrom ni in us trež lji vi, do neke mere celo 
po slu šni, a tudi, prav kot on, ne po pust lji vi gle de svo jih te melj nih pra vic: trd-
ni tudi v svoji šib ko sti, na tanč ne je, prav za ra di nje. Vztraj no mo ra mo iz pri-
če va ti in prik a zo va ti, za go var ja ti in bra ni ti svo jo re sni co. Slo ven sko re sni co 
o Slo ven cih. O slo ven skem na ro du in slo ven ski dr ža vi, skrat ka, o Slo ven cih 
kot na ci ji. Ob tem ne sme mo ni ko li po za bi ti, da je na sve tu manj kot dve sto 
na cij in da smo po osa mos vo ji tvi med nji mi tudi mi. In to bli že pr vim kot 
pa zad njim. Ne po na stan ku, mar več po te ži in vlo gi, ki jo ima mo.

 Ti sto, na kar mo ra mo ob tem kljub za po sle no sti s sve tom vse lej pa zi ti, je, 
da dr ža va ne po sta ne pa ra zit na ro da, ka te re ga dr ža va je. Slo ven ski na rod 
ni funk ci ja, mar več sub stan ca dr ža ve.«

19  Šlo je za alu zi jo na iz ja vo Ura evrop ske re sni ce za Slo ve ni jo / The Hour of Eu ro pean Truth for 
Slo ve ni ja (Nova re vi ja, Ljub lja na 9. ju li ja 1997), ki jo je sku pi na os mih no vo re vi ja šev na slo vi la na do ma čo 
in tujo jav nost, njen prvi sta vek pa se je gla sil: »Pod pi sa ni slo ven ski in te lek tual ci, umet ni ki, znans tve ni ki, 
med nji mi tudi čla ni Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti ter med na rod nih znans tve nih zdru ženj, 
ugo tav lja mo, da Slo ve ni ja se dem let po pr vih de mo kra tič nih vo li tvah vse bolj zao sta ja za evrop ski mi kul-
tur ni mi  in de mo kra tič ni mi stan dar di« (str. 3).
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Ali to fak tič no dr ži tudi v tem tre nut ku? Ni na ša dr ža va že ne kaj ča sa bolj pa ra zit 
slo ven ske ga na ro da kot pa nje go va lo ko mo ti va?

Ne gle de na od go vor na to vpra ša nje se zdaj na ha ja mo pred od lo či tva mi dru gač-
ne ga tipa kot do slej.20 Na sre čo nas je Evro pa tako re koč po ča ka la, da smo jo lah ko 
do hi te li. Z zau sta vi tvi jo last ne ga raz vo ja, ki sta jo pov zro či la ne po tr di tev us tav ne 
po god be in za stoj v po tr je va nju re form ne po god be, smo pri do bi li čas, da ref ek ti ra-
mo tako ure sni če va nje svo je last ne us tav no sti kot us tav no sti EU z vi di ka us tav nih 
te me ljev na še dr ža ve. Te me ljev, ki jih mo ra mo po mož no sti po nov no pre gle da ti in 
mor da tudi de-kon strui ra ti še pred dvaj set let ni co osa mos vo ji tve in dvaj set let ni co 
spre je ma Us ta ve RS; tako da bomo v na sled njem de set let ju na sto pi li bolj su ve re no 
in av to nom no. In za če li kro ji ti ho ri zon te in pers pek ti vo Evro pe s sta liš ča na še pers-
pek ti ve in na ših ho ri zon tov. Pers pek ti ve evro de mo kra ci je in ho ri zon tov slo vens tva 

20 Leta 2006 sem v tek stu Hi tri tem po slo ven ske sa movz po sta vi tve (1986 – 2008) o letu 2008 za pi-
sal: »To je zad nje leto hi tre ga tem pa slo ven ske sa movz po sta vi tve, na še av to kon sti tu ci je kot na ci je. Prev ze li 
smo vo de nje Evrop ske uni je. A če ho če mo za res ohra ni ti dr žo su ve re na, mo ra mo zdaj opra vi ti av to ref ek si jo. 
Vključ no z ref ek si jo tem pa sa movz po stav lja nja zad njih dvaj se tih let. Ta je bil pr vih se dem let izred no hi ter, 
na sled njih se dem let se je ne ko li ko umi ril, zad nja leta pa je to spet tem po pos pe še vanj. Po enaind vaj se tih 
le tih pa bo  tre ba hi tri tem po slo ven ske av to kon sti tu ci je ven dar le na mer no upo ča sni ti, če že ne zau sta vi ti; 
in si vze ti čas za pre miš lje no ozrt je na pre ho je no, tako re koč pre te če no pot« (25/2006/289-290, str. 29). Leto 
dni ka sne je sem v 300. šte vil ki Nove re vi je, ki je bila pos ve ča na 25-let ni ci nje ne ga iz ha ja nja, ta pred log še 
zao stril: »Ob 300. šte vil ki Nove re vi je lah ko ugo to vi mo, da so se iz pol ni li vsi te melj ni ci lji, ki smo si jih za-
sta vi li na za čet ku nje ne ga iz ha ja nja pred 25. leti. Zato je pred nami nov za če tek. Mor da tudi nov za če tek  
ured niš ke ga de lo va nja, vse ka kor pa nov za če tek s hi trim tem pom slo ven ske sa movz po sta vi tve  že do se že ne-
ga evro slo vens tva. Če prav se bo fak tič no to zgo di lo še le pri hod nje leto, na na čel no sa mou te me lji tve ni rav ni 
že zdaj prev ze ma mo vo de nje Evrop ske uni je. Pri prav lja mo se, da se iz raz lič nih ča kal nic Evro pe pre se li mo 
v  nje no glav no so ba no. V evrop ski spre jem ni ci bomo spre je ma li, ne pa se kla nja li. Upam, da smo se sa mo-
po ni žu jo če, saj tega od nas ni nih če ter jal, po sled njič  pri po gi ba li ob uved bi evra in se brez po tre be pre ti ra no 
zah va lje va li Za ho du. Za maj ske praz ni ke pred le tom dni sem bil po pet naj stih le tih zno va v Beo gra du. In 
ugo to vil, da so Srbi še zme rom tam, kjer smo bili Slo ven ci pred dvaj se ti mi leti; su če jo se v kro gu, v kro gu, ki 
se ne ši ri, mar več zo žu je. Nji hov dnev nik Ku rir je 27. apri la 2007 ob ja vil na sled nji de man ti Do bri ce Ćosi ća: 
»Pri če o Bo ri su kao eks po nen tu fa moz nog Me mo ran du ma SANU su sme šne. Tadi ć je sa mo sta lan po li ti čar 
i sam do no si svo je od lu ke.« V pred hod ni, 299. šte vil ki Nove re vi je smo ob ja vi li blok o zgod bi med Slo ven ci 
in Srbi in s tem skle ni li se ri jo blo kov z do ku men ti o vlo gi re vi je pri uve lja vi tvi de mo kra ci je in pri osa mos-
vo ji tvi. Zad nji blok do ku men tov vse bu je pi sma v zve zi s sre ča njem v ljub ljan skem go stiš ču Mrak no vem bra 
leta 1985, po ka te rem smo se od lo či li, da pri pra vi mo šte vil ko s Pris pev ki za slo ven ski na cio nal ni pro gram, 
Srbi pa so po hi te li z Me mo ran du mom, da bi nas pre hi te li. Ni jim us pe lo. Srbi zdaj sami ugo tav lja jo, kako 
so Do bri ca Ćosi ć, Lju bo Tadi ć (Bo ri sov oče) in Mi haj lo Mar ko vi ć, vo dil ni čla ni  Srb ske aka de mi je zna no sti 
in umet no sti, te daj za pra vi li zad njo pri lož nost in za vo zi li srb sko stvar. Tako da leč, da da nes ča ka jo, kako 
se bomo Slo ven ci ob na ša li ob nji ho vem spre je ma nju v Evrop sko uni jo. Na mreč kot na rod z last no dr ža vo, 
kot su ve re na na ci ja. A da bi za res do se gli dr žo su ve re na, v pol nem po me nu, se mo ra mo za ve da ti, da je zdaj 
na po čil čas za av to ref ek si jo. Se ozre ti na ob sto je če evro-slo vens tvo, obe nem pa že za ri sa ti svo je, slo ven sko 
uzrt je pri hod nje Evro pe, nje ne dru ge re ne san se. Ne gre več za naš vstop v Evro po, mar več za nje no pre no vo. 
Za vzpo sta vi tev Evro pe, ki bo na če lu glo bal ne ga dia lo ga, v os pred ju  mož ne ga za vez niš tva ci vi li za cij, to rej 
sve tov ne ga miru.«
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kot evro slo vens tva. Tako na rav ni po li ti ke kot na du hov ni rav ni.

Na du hov ni rav ni smo pred tem, da po mo der ni de sa kra li za ci ji in post mo der ni 
de se ku la ri za ci ji v okvi ru dru ge evrop ske re ne san se za ri še mo ob zor ja post(a)tei stič-
ne ga sve te ga kot sve te ga, pod nje go vim ob neb jem pa uve lja vi mo vred no te sve tov-
ne ga eto sa, se pra vi, pra vred no te člo veš ko sti člo ve ka. Tako kot smo pod ob neb jem 
sve to sti živ lje nja že uve lja vi li od pra vo smrt ne kaz ni.

Na po li tič ni rav ni pa bo tre ba se či, mor da naj prej prav na us tav no prav ni rav ni, 
po po nov ni de li tvi ob la sti. Tako na ho ri zon tal ni čr ti med in sti tu ci ja mi EU kot na 
ver ti kal ni čr ti med na cio nal ni mi in sti tui ci ja mi, ka kr šni so na cio nal ni par la men ti in 
in sti tu ci je EU. Da nes si npr. luk sem burš ko Evrop sko so diš če (sodiš če EU) pri laš ča 
vse pre več za ko no daj ne ob la sti, na cio nal ni par la men ti pa ima jo pre ma lo ob la sti ne 
samo v raz mer ju do nje ga, am pak tudi v raz mer ju do evrop ske ga par la men ta. De lo-
ma tudi za ra di tega, ker us tav no, npr. pri nas, ni do lo če no, kak šne dolž no sti do na-
cio nal ne ga par la men ta ima pred sed nik vla de kot vod ja dr ža ve na red nih za se da njih 
Evrop ske ga sve ta ali celo kot pred se du jo či EU, ko vodi delo vseh se sta vov in sre čanj 
Evrop ske ga sve ta; rav no tako niso do lo če ne dolž no sti zu na nje ga mi ni stra kot člana 
od bo ra mi ni strov, v ka te rem se spre je majo od lo či tve Sve ta Evro pe.

Če pa se bo s stra ni slo ven ske vla de kot iz vr šne ob la sti po nav lja lo po dre ja nje 
za ko no daj ne in za po stav lja nje sod ne ob la sti, bo tre ba zno va raz mi sli ti tudi o re fe-
ren du mih kot us tav ni in sti tu ci ji ne po sred ne de mo kra ci je; če pa bo vla da sku paj s 
par la men tom zlo rab lja la še izi de re fe ren du mov, ne bodo preo sta la dru ga sreds tva 
kot me to de dr žav ljan ske ne po korš či ne. S tem bi se se ve da iz ob močja de mo kra ci je 
pre mak ni li na rob anar hi je, ki vse lej vse bu je ne var nost vzni ka dik ta tu re, toda ta je 
bila tako in tako nav zo ča že v av to krat skem vla da nju vla de in nje go vih to ta li ta ri-
zi ra jo čih ele men tih. Upam, da nova vla da ne bo pod le gla ne av to krat ski za dr to sti, 
zna čil ni za od ha ja jočo vla do, ne anar hič ni raz puš če no sti predhodne, re ci mo, li be-
ral ne vla de.
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Ustavainustanovitvenipolo�aj

Dr. Dean KOMEL

Us ta va po me ni dr ža vo tvor ni akt in si cer kot de ja nje in po sta va. Je zgo do vin-
ski do se žek, hkra ti pa fik si ra neko sta nje, ki zgo do vin sko učin ku je v pre te klost in 
pri hod nost. Je to rej us ta no vi tve no de ja nje 'bit ja', ki po Ari sto te lo vi opre de li tvi iz 
Po li ti ke pre bi va v po li su, ko li kor je več od ži va li in manj od boga ter ga od li ku je 
spo sob nost skup ne ga po go vo ra. Us ta va je us ta no vi tve ni do go vor, ki do lo ča, kaj je v 
člo veš ki skup no sti do go vor je no in kaj se bomo do go var ja li. V us ta vo niso za pi sa ni 
pred pi si, mar več po stav lje na na če la, na pod la gi ka te rih je sploh mo go če do lo ča nje 
in spre je ma nje pred pi sov. Da pa za snu je mo na če la, v tem pri me ru us tav na na če la, 
se mo ra mo po sta vi ti v us ta no vi tve ni po lo žaj.

Ta vi dik tvor je nja us ta ve se je po se bej zao stril ob pred lo gu evrop ske us ta ve ozi ro-
ma ob nje go vi za vr ni tvi. Lah ko se vpra ša mo, kako in ali je Evrop ska skup nost v us ta-
no vi tve nem po lo ža ju? Tega ni mo go če ne po sred no raz bra ti iz po li tič nih, druž be nih, 
gos po dar skih, kul tur nih ali dru gih raz mer, mar več še le iz mož no sti, da se te zbe re jo v 
nek po lo žaj, ki stre mi k temu, da se us ta no vi. Ta mož nost pa v se da njem raz po lo že nju 
Evro pe bis tve no manj ka na na čin, da se zgo do vin sko vr ši, ven dar ne iz vr ši.

V pri mer ja vi s tem je bila slo ven ska pi sa telj ska us ta va spre je ta v ne pri mer no bolj 
neu god nih zgo do vin skih oko liš či nah, ko se ni niti do bro ve de lo, v ka te ri sme ri se 
vr ši zgo do vi na - pa se je iz vr ši la. Kot zgo do vin ski za mud ni ki v po gle du ob li ko va nja 
last ne dr ža ve smo se znaš li v po lo ža ju pred hod ni kov, kar po men lji vo ka že pri de vek 
»pi sa telj ska«. To pred-ha ja nje je po gla vit na zna čil nost po lo ža ja, ki se us ta nav lja.

Kaj lah ko v tem po gle du ugo to vi mo iz dvaj set let ne di stan ce? Smo si v teh le tih 
prib li ža li ali od da lji li us ta no vi tve ni po lo žaj? Dejs tvo je, da smo na dr ža vo tvor ni rav-
ni prav na pod la gi pred hod ne po sta vi tve v us ta no vi tve ni po lo žaj do se gli več kot v 
ce lot ni prejš nji zgo do vi ni, da smo se po sta vi li nad njo. Po dru gi stra ni pa lah ko rav-
no tako ugo to vi mo, da smo se od us ta no vi tve ne ga po lo ža ja od da lji li in da se gib lje-
mo pod last no zgo do vin sko mož nost jo. To opre de lju je ra zu me va nje na še dr žav no-
sti navz no ter in nav zven ter lah ko pri ve de do nes po ra zu mov, ko li kor si od da lji mo 
naš us ta vi tve ni po lo žaj. Prav taka ne ra zu me va nja in nes po ra zu mi so opre de lje va li 
na še poo sa mos vo ji tve no do ga ja nje pred vsem gle de raz mer ja dr ža ve do druž be nih 
si ste mov in pod si ste mov ter gle de od no sa do last ne zgo do vin ske umeš če no sti.
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Sam me nim, da ni smo bili in še ved no ni smo do volj po gum ni v za sto pa nju last-
nih sta lišč in da ni smo spo sob no sti uvi de ti pro ti slov ja v za sto pa nju na še evrop sko-
sti. Ta je na mreč v ena ki meri na re ko va la zgo do vin ske vred no sti kot zgo do vin sko 
raz vred no te nje v ime nu is tih vred no sti. Hkra ti je mož no ugo to vi ti, da smo bili si cer 
do volj od loč ni pri spre jet ju last ne us ta ve a pre ma lo pri prav lje ni (pred vsem po li tič-
no), da na tej os no vi do sled no za sto pa mo svo je in te re se, ne pa jih zgolj pri la ga ja mo 
raz me ram. Bi se mo ra li zno va po sta vi ti v us ta no vi tve ni po lo žaj?

She ma tič no se tu jav lja ta dva prob le ma, in si cer, ali smo v ča su po osa mos vo ji tvi 
zmo gli svo je bi va nje po li tič no ure di ti v skla du z du hom slo ven ske us ta ve in us ta no-
vi tve nem po lo ža ju ali ne? Dru gi pa je, ali slo ven ska us ta va, ki je bila pi sa na še pred 
vsto pa njem v Evrop sko skup nost, us tre za na še mu se da nje mu po lo ža ju v Evro pi in v 
glo ba li zi ra nem sve tu ali pa je nje na na čel na pod la ga preoz ko po stav lje na?

V pr vem pri me ru bi ome ni li pred vsem prob le ma ti ko člo ve ko vih pra vic. Na Slo-
ven skem se na mreč sre ču je mo z ve li ki mi te ža va mi, ki jih pre po go sto kar pot la či mo 
pod mizo ali z že ljo olep ša nja pri re di mo kak šno okro glo mizo. Zgo do vin sko gle-
da no na pri mer ni raz jas nje no, kaj še le ok va li fi ci ra no mo ril sko po čet je po kon cu 
dru ge sve tov ne voj ne. Brez us trez ne prav ne raz la ge se ved no zno va od la ga tre nu tek 
spra ve, ki je že in ven dar še ni na sto pi la. Raz voj de mo kra tič nih in šti tu cij po osa-
mos vo ji tvi sku paj s ce lot no po li tič no sfe ro ni bil do ra sel tej na lo gi. Je to v skla du z 
du hom slo ven ske us ta ve? Po osa mos vo ji tvi so se na ko pi či li še dru gi pe re či prob le-
mi, ki, če upo ra bim ša lji vo pris po do bo, duh us ta ve spre mi nja jo v pri ka zen. Opra vi ti 
ima mo z mno ži co ne re še nih prav nih za dev na so diš čih, z ne re še nim sta tu som iz bri-
sa nih, s prob le mi po de lje va nja sta tu sa azi lan tov, pa z sta tu som t.i. ran lji vih sku pin, 
med ka te re uvrš ča mo naj raz lič nej še vr ste druž be no »šib kih«. K temu ve lja do da ti 
neu strez no obrav na vo sum lji vih ka pi tal skih prev ze mov in ko rup ci je, prob le ma ti ko 
me dij ske svo bo de, sod ne ga pre ga nja nja pi sa telj skih del, va ro va nja na rav ne ga oko-
lja itd. Lah ko bi iz po sta vil tudi ti sto, na kar smo lah ko upra vi če no po no sni, a to že 
pre po go sto poč ne mo z na me nom, da se nam ni po treb no do volj re sno spo pa da ti z 
na šte ti mi prob le mi.

Dru gič. Slo ve ni ja ne pred stav lja svo je dr žav no sti samo navz no ter, mar več tudi 
nav zven. V ča su evrop skih per mu ta cij, ki sta jih zaz na mo va la pa dec ber lin ske ga 
zidu in nato še ved no po te ka jo ča iz grad nja Evrop ske skup no sti, smo svo jo dr žav-
nost ne le us pe šno uve lja vi li, mar več tudi re pre zen ti ra li. Pol leta smo celo pred se do-
va li Evrop ski skup no sti. Ven dar se tudi tu kaj ka že jo raz po ke. Mor da za de va jo prav 
naš us tav ni po lo žaj. Pred po goj, da pri sto pi mo k po ga ja njem za vstop v Evrop sko 
skup nost, je bila si cer majh na raz po ka, a vsee no ka za lec spre memb us ta ve. Zao stre-
no so se take raz po ke po ka za le ob ne so glas jih gle de voj ne v Ira ku, vse izra zi tej ša pa 
po sta ja jo tudi za ra di po glab lja jo čih se sve tov nih eko nom skih navz kri žij in eko loš-
kih brez po tij. Očit no kr še nje pra vic slo ven ske manj ši ne v Ita li ji in Av stri ji ne na le ti 
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na ka kr šen koli evrop ski od mev. Tudi gle de spo ra s Hr vaš ko se Evro pa dela bolj ali 
manj glu ho. Ključ no vpra ša nje pa je, ali naj spre go vo ri mo ali os ta ne mo pre pro sto 
tiho, ko gre za smi sel hu ma ni za ci je v sve tov nem me ri lu.

Kaj ta si tua ci ja, gle da no v ce lo ti, po me ni za nas? Kako do lo ča naš us ta no vi tve ni 
po lo žaj, ki ga opre de lju je us tav ni akt. Če je sled nji prav na ka te go ri ja, pa je us ta-
no vi tve ni po lo žaj ek si sten cial no do lo či lo, ki ima tudi svo jo fi lo zof sko re le vat nost. 
Oz na ko us ta no vi tve nost (Stif ung) je upo ra bil Ed mund Hus serl v svo ji fi lo zof ski te-
ma ti za ci ji evrop sko sti. Us ta no vi tve nost je zgo do vin ski na čin vzpo stav lja nja evrop-
sko sti, ki te me lji na tem, da lah ko svo bod no do lo ča mo na če la, po ka te rih se vzpo-
stav lja druž be na vez. Na sle dek te us ta no vi tve no sti je ob li ko va nje na cio nal nih dr žav 
v no vem veku, pa tudi ob li ko va nje Or ga ni za ci je zdru že nih na ro dov. Tu pa se, ne le 
kar za de va Slo ven ce, mar več tudi dru ge evrop ske na ro de, jav lja zgo do vin ski prob-
lem uve ljav lja nja svo bo de us ta no vi tve no sti, ki je bila v na šem pri me ru po tr je na še le 
pred dve ma de set let je ma in to v ča su, ki naj bi ga zaz na mo val ko nec na cio nal ne dr-
ža ve. Iz tega iz vi ra ne ma lo te žav, ki so se po ka za le v poo sa mos vo ji tve nem ob dob ju 
in ki lah ko spod mak ne jo naš us ta no vi tve ni po lo žaj. Ali se mo ra mo v njem pre mak-
ni ti? Kam? Po ka te rih na če lih in v ka te rem na čel nem duhu?

Eno mož no smer na re ku je na ka za ni us ta no vi tve ni smi sel evrop sko sti, ki pa ga 
očit no ne mo re mo ra zu me ti zgolj v raz svet ljen skem ok vi ru. Ta us ta no vi tve nost se 
ome ju je na svo bod no upo ra bo ra zu ma, s ka te ro se člo vek po stav lja v sre diš če sve ta 
in eman ci pi ra od sle her nih ome ji tev oko lja. Kri tič nost te na rav na no sti se po ka že, 
ko se člo vek ne raz me ju je le od vseh dru gih bi tij, vključ no z bo gom, mar več se v 
ime nu člo ve ka prič ne lo če va ti tudi člo ve ka od člo ve ka ter iz ni če va ti nje go va hu ma-
nost in uni če va ti nje gov hu mus. Raz svet ljen ski mo del po sta ne nevz dr žen, ko ne 
vzdr ži več člo ve kov od nos do sve ta, tako zgo do vin ski kot na rav ni. Te daj po sta ne 
nuj no, da se člo veš kost zga ne v svo jem us ta no vi tve nem smi slu in iz sebi last ne ga 
raz po lo že nja prei de v drug po lo žaj. Pre mik je v tem, da člo vek svoj od nos do sve ta 
za snu je iz ve sti, da pre bi va sve tu. Da je pre bi va lec sve ta, ne pa zgolj nje gov pri do-
bit nik. Če po gle da mo raz me re v sve tu, se zdi tak pre mik slej ko prej uto pi čen. Po 
dru gi stra ni pa se je tre ba vpra ša ti, ali raz po la ga mo s ka kim dru gim iz ho diš čem za 
re še va nje sve tov nih prob le mov, ali mo ra mo naj prej vze ti v za kup us ta no vi tve no di-
men zi je sve tov no sti?

Ko smo en krat iz ka za li us ta no vi tve ni po lo žaj, ne mo re mo biti do nje ga ne raz po-
lo že ni in brez briž ni in ne mo re mo sto pi ti na zaj v zgo do vin skem gi ba nju. Zdi pa se, 
da se to ven dar do ga ja. Iz kuš nje Evro pe v 20. sto let ju, ki smo jih Slo ven ci ne le de li li, 
mar več so nas tudi do te me lja raz de li le, so po ka za le, do kak šnih druž be nih de via cij 
lah ko pri ve de jo zgo do vin ske re vo lu ci je ali re sta vra ci je, če se iz mak ne jo us ta no vi-
tve ne mu po lo ža ju. Zato se mu ne iz mi kaj mo, mar več ga vzdr žuj mo.
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Pisateljska ustava 
in prevrednotenje  

(ustavnopravnih) vrednot

Dr. Miro Ce rar1

Če bi pi sa telj ske us ta ve ne bilo, 
bi si jo Slo ven ci mo ra li iz mi sli ti. 

1.   Pi sa telj ska us ta va kot ide ja o vred nostni pre no vi slo ven ske druž be

Pre hod v novo druž be no ure di tev po me ni v prvi vr sti vred nost no pre no vo 
druž be. Ker je na prav nem po droč ju us ta va ti sti te melj ni akt dr žav no or ga ni zi ra ne 
skup no sti, ki zdru že no izra ža osred nji del skup nih po li tič nih, prav nih, etič nih in 
dru gih te melj nih druž be nih vred not, je prav vred nost na struk tu ra, ki jo je za sno-
va la pi sa telj ska us ta va2 po me ni la ene ga ključ nih ko ra kov na poti v sa mo stoj no in 
de mo kra tič no slo ven sko dr ža vo.3 Če bi pi sa telj ske us ta ve ne bilo, bi si jo – sli ko vi to 
re če no – mo ra li Slo ven ci ko nec 80-ih let de jan sko iz mi sli ti, in si cer tako, da bi na 
nek na čin vsaj (hi po te tič no) pred po sta vili, da so gla ša mo o tak šnih vred nost nih te-
me ljih, kot iz ha ja jo iz pi sa telj ske us ta ve. Brez tega na mreč pro ces de mo kra ti za ci je in 
na še na cio nal ne ozi ro ma dr žav ne osa mos vo ji tve ne bi imel za dost ne go nil ne mo či 
in us trez ne cilj ne us me ri tve. 

Pi sa telj ska us ta va je v os no vi po me ni la ide jo (za mi sel) o vzpo sta vi tvi no ve ga si ste-
ma us tav nih vred not (in po sle dič no nji ho vih iz pe ljav v ob li ki po sa mez nih us tav nih 
in sti tu cij). Kot tak šna je ime la več pla sten po men: 

 a) na po li tič ni in prav ni rav ni je po me ni la tež njo po bis tve ni spre mem bi 
1  Izred ni pro fe sor na Prav ni fa kul te ti Uni ver ze v Ljub lja ni. 
2  S tem že us ta lje nim izra zom oz na ču jem se ve da Teze za Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je, ki sta jih 

ob li ko va la Us tav na ko mi si ja uprav ne ga od bo ra Druš tva slo ven skih pi sa te ljev in De lov na sku pi na za us tav-
ni raz voj pri slo ven skem so cio loš kem druš tvu (ob jav lje no v: Gra di vo za slo ven sko us ta vo, Ča so pis za kri ti ko 
zna no sti, april 1988 – v na da lje va nju: Gra di vo za slo ven sko us ta vo). 

3  Prvi ra di ka len ko rak v to smer so bili Pris pev ki za slo ven ski na cio nal ni pro gram, ob jav lje ni v 
57. šte vil ki Nove re vi je (1987), na sled nji tak šen ko rak na us tav nem po droč ju, po pi sa telj ski us ta vi, pa je bila 
pred vsem t.i. De mo so va us ta va (šlo je za do ku ment z na slo vom »De lov ni os nu tek nove slo ven ske us ta ve«, ki 
ga je spre jel Zbor za us ta vo in je bil ob jav ljen v ča so pi su De mo kra ci ja, št. 14, 10. apri la 1990). Ta in ne ka te ri 
dru gi ključ ni do ku men ti, ki ka že jo raz voj no pot us tav ne ga be se di la so sku paj ob jav lje ni v Pe ter Jam brek: 
Us tav na de mo kra ci ja, Dr žav na za lož ba Slo ve ni je, Ljub lja na 1992, str. 345-442. 
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ob sto je če ga real-so cia li stič ne ga (ko mu ni stič ne ga) si ste ma; 
 b) na ko lek tiv ni emo cio nal ni rav ni je bila de ja nje po gu ma in upor no sti nje-

nih av tor jev in pod por ni kov ter izraz hre pe ne nja po eman ci pa ci ji na ro da 
in po sa mez ni ka; 

 c) na du hov ni rav ni je po me ni la (za vest no ali ne za ved no) tež njo po več ji 
svo bo di člo veš ke ga duha. 

Če prav so za ra di ta krat ne po li tič ne real no sti, tj. os tre ga nas pro to va nja pi sa telj ski 
us ta vi s stra ni ta krat ne ko mu ni stič ne ob la sti in nje nih in te lek tual nih pri vr žen cev,4 
av tor ji in pod por ni ki pi sa telj ske us ta ve v obraz lo ži tvah in sprem lja jo čih iz ja vah že-
le li omi li ti os tri no in ši ri no pred la ga nih spre memb,5 je bila pi sa telj ska us ta va po 
svo ji vse bi ni ra di kal na no vost, saj je ter ja la ce lo vit in os ter pre lom z do te da njim 
po li tič nim si ste mom. Pi sa telj ska us ta va je zah te va la bis tve ne spre mem be na po li-
tič nem, prav nem, etič nem in dru gih te melj nih po droč jih, ki se odra ža jo pre ko us-
tav nih norm. Pi sa telj ska us ta va je bila zato v ce lo ti gle da no pred vsem ZAHTEVA po 
ce lo vi tem pre vred no te nju (do)te da njih us tav no prav nih vred not. 

V pred go vo ru k pi sa telj ski us ta vi sta Di mi trij Ru pel in Ja nez Me nart za pi sa la, 
da je pred log tez za slo ven sko us ta vo ute me ljen na »sto letnih ho te njih slo ven ske ga 
člo ve ka«, pri če mer ima jo ta ho te nja po li tič no, kul tur no in vo jaš ko ute me lji tev, iz-
ha ja jo pa iz pred po stav ke o do zo re lo sti slo ven ske ga na ro da, da sprej me svo jo last no 
us ta vo.6 Na vred nost ni pre lom v tem pred go vo ru po se bej opo zar ja pov ze tek na-
čel pi sa telj ske us ta ve, med ka te ri mi so izrec no iz po stav lje na na sled nja: a) po li tič ni 
plu ra li zem; b) druž be ni od no si po stin du strij ske ozi ro ma post mo der ne druž be, ki 
te me lji jo na spo što va nju in di vi dual ne in na rod ne ose be, na va ro va nju oko lja, ra-
cio nal ni teh no lo gi ji in sa mou prav lja nju ozi ro ma sa moor ga ni za ci ji; c) kul ti vi ra nje 
in in te lek tua li za ci ja dela; d) na cio nal na su ve re nost in ena ko prav nost ter e) lo či tev 
za ko no daj ne, sod ne in iz vr šne ob la sti.7 

Ob de se ti ob let ni ci pi sa telj ske us ta ve, to rej v re tros pek ti vi, ki ni več ter ja la »tak-
tič ne ga pri sto pa« k opre de lje va nju vred nost nih iz ho dišč nove us tav no sti iz pi sa telj-
ske us ta ve, je Rudi Še li go za pi sal, da je ti sto, kar je bilo (v ča su na stan ka pi sa telj ske 
us ta ve) fik tiv no, po sta lo stvar nost,8 Tone Per šak pa je opo zo ril na izra zi to vred-
nost ni po men pi sa telj ske us ta ve, še po se bej na po droč ju uva ja nja no vih po li tič nih 

4  O tem npr. Di mi trij Ru pel, »Bud na« jav nost in pi sa telj ska us ta va, Nova re vi ja, let.XVII (1998) 
št.194-195, str. 13. 

5  Tako je npr. Rudi Še li go ob pre sta vi tvi Gra diva za slo ven sko us ta vo le-to tak tič no oz na čil za 
fik ci jo (glej Tone Per šak, Vi de nje in stvar nost, Nova re vi ja, let.XVII (1998) št.194-195, str. 7).

6  Glej Gra di vo za slo ven sko us ta vo, op. cit., str. 5-6.
7  Ibid. 
8  Rudi Še li go, Pi sa telj ska us ta va, njen na sta nek in po men, Nova re vi ja, let.XVII (1998) št.194-

195, str. 3.
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in etič nih vred not.9 Na pr vem me stu ome nja, da pi sa telj ska us ta va kot vred no to 
iz po stav lja pre te kli slo ven ski boj za na rod no os vo bo di tev, dru ga ključ na vred no ta 
je spo što va nje us ta nov de mo kra ci je in de mo kra tič nih po stop kov, tret ja je te melj na 
de mo kra tič na sa moo me ji tev po li ti ke in če tr ta eman ci pa ci ja slo ven ske ga na ro da v 
po me nu dr ža vo tvor ne na ci je, ki pa to svo jo osa mos vo ji tev vzpo stav lja na de mo kra-
ti čen na čin.10

2.   Nove us tav ne vred no te

Ker se vred no te izob li ku je jo v pre cejš nji meri v ira cio nal nem (tj. iz ven-ra zum-
skem: in tui tiv nem, ob ču tenj skem, emo cio nal nem ipd.) po lju po sa mez ni ko ve ga do-
je ma nja in sous tvar ja nja po jav ne ga sve ta, je ne ka ko sko raj sa mou mev no, da se je 
pi sa telj ska us ta va po ro di la v ti stem in te lek tual nem oko lju, v ka te rem so ime li ve lik 
vpliv kul tur ni ki (pi sa te lji, pe sni ki in dru gi). Za go to vo so lah ko prav ti na do volj ob-
čut ljiv (sub ti len) in av ten ti čen na čin izra zi li ti sto hre pe ne nje, ki je že dol go tle lo v 
slo ven skem na ro du, ven dar je bilo po vsa kem nje go vem več jem eman ci pa cij skem 
po sku su tako ali dru ga če za tr to in po tis nje no v ko lek tiv no pod za vest. Šlo je za en-
kra ten splet zgo do vin skih oko liš čin ter rav nanj po sa mez ni kov in naj raz lič nej ših 
druž be nih sku pin, ki je pri pe ljal do tega, da se je na ro do vo hre pe ne nje po sa mo stoj-
ni dr ža vi ter po pra vič nej ši in hu ma nej ši druž be ni ure di tvi (de mo kra ci ja je kljub 
svo jim po manj klji vo stim ned vom no pra vič nej ša in hu ma nej ša od av to ri tar ne ga ali 
to ta li tar ne ga po li tič ne ga si ste ma) naj prej in ten ziv no izra zi lo na rav ni ko lek tiv ne 
slo ven ske za ve sti, nato na rav ni de janj in konč no v us pe šni dr žav ni osa mos vo ji tvi in 
de mo kra ti za ci ji Slo ve ni je. Se ve da je ta pro ces na le tel tudi na od por, in si cer s stra ni 
te da nje ob la sti ter vseh ti stih po sa mez ni kov, ki so os ta ja li pri vr že ni ju go slo van ski 
ide ji in ure di tvi. 

Da nes, s ča sov ne od da lje no sti, lah ko bolj umir je no kot ta krat re če mo, da sta v 
psi ho loš kem in druž be nem smi slu no tra nji in zu na nji od por ima nent ni del vsa ke ga 
na pred ka ozi ro ma ko re ni te druž be ne spre mem be. Oba vi di ka od po ra pred stav lja ta 
po mem bno raz voj no preiz kuš njo, sko zi ka te ro mora iti vsak pro ta go nist druž be ne-
ga raz vo ja. Brez na po ra, tve ga nja in mo re bi ti celo tak šne ga ali dru gač ne ga spo pa da 
ni bis tve ne ga na pred ka. V na ši slo ven ski osa mos vo ji tve ni zgod bi so bili no sil ci nove 
us tav no sti in s tem nove slo ven ske druž be ne ure di tve do volj po gum ni in vztraj ni, 
da so ob kon cu 80-ih in v za čet ku 90-ih let po stop no do se gli ve či no svo jih te melj nih 
ci ljev, nji ho vi nas prot ni ki, za go vor ni ki na dalj nje ga ob sto ja SFR Ju go sla vi je, pa so še 

9  Tone Per šak: Vi de nje in stvar nost, op. cit., str. 7. V is tem kon tek stu (de se ta ob let ni ca pi sa telj ske 
us ta ve) tudi Lo vro Šturm izrec no pou dar ja, da so te me lji us tav ne ure di tve po ve za ni z vred no ta mi, pri če-
mer med vred no te nove (ve ljav ne) us ta ve uvrš ča pred vsem vred nost člo ve ka kot tak šne ga, nje go vo svo bo do 
in ena kost, de mo kra tič no ure di tev ter ne na zad nje vars tvo pra vic in na če lo de li tve ob la sti (Lo vro Šturm, Kaj 
za go tav lja us ta va?, Nova re vi ja, let.XVII (1998) št.194-195, str. 1-2). 

10  Glej ibid., str. 7-8.
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pra vi čas pra vil no pre so di li, da se je teht ni ca tudi v ljuds tvu že pre ve si la na nas prot-
no stran in so zato po stop no le pri vo li li (spr va le na vi dez, ka sne je pa ve či na tudi 
re snič no) v spre jem no vih us tav nih vred not. 

Us ta va kot tak šna pred stav lja v svo jem prav no-for mal nem izra zu ra cio na li za-
ci jo te melj nih druž be nih vred not. Pi sa telj ska »us ta va«, kot za me tek se da nje slo-
ven ske us ta ve, je zato mo ra la biti na pi sa na – če tu di zgolj v te zah –, tudi na tak šen 
prav no-for ma len na čin. Za po li tič no in prav no kon sti tui ra nje slo ven ske dr žav no sti 
in de mo kra ci je je bil to rej ob pre tež no ali vsaj iz ho dišč no ira cio nal nem vred nost-
nem mo men tu, ki so ga poo seb lja li slo ven ski kul tur ni ki, od lo či len tudi ra cio nal ni 
vred nost ni mo ment, ki se je pred vsem s po moč jo prav ni kov, so cio lo gov in dru gih 
druž bo slov cev izra zil v bolj ali manj prav no iz de la nih for mu la ci jah Tez za Us ta vo 
Re pub li ke Slo ve ni je. To je bil zato tudi prvi po mem bnej ši ko rak k novi slo ven ski 
prav ni kul tu ri. 

Prav na dr ža va kot tak šna si cer v pi sa telj ski us ta vi še ni izrec no za pi sa na kot te-
melj no na če lo prav ne ure di tve, ven dar pa šte vil ne teze pi sa telj ske us ta ve ned vom no 
izra ža jo prav no dr ža vo, tj. kon cept, ki se je v ok vi ru ta krat ne ga ju go slo van ske ga re-
ži ma slab šal no in kri tič no pri pi so val meš čan ski us tav no sti in pra vu ter je bil zato s 
po zi cij (iz kriv lje ne ga) teo re tič ne ga mark siz ma in real so cia liz ma vse sko zi za vra čan. 
Po leg us mer je no sti pi sa telj ske us ta ve v za go to vi tev (1) sa mo stoj ne dr ža ve ter (2) 
de mo kra ci je s par la men tar nim si ste mom in dru gi mi de mo kra tič ni mi po li tič ni mi 
in sti tu ci ja mi, je us me ri tev v (3) prav no dr ža vo tret ji bis tve no novi vred nost ni pou-
da rek, ki ga je ta krat pi sa telj ska us ta va vne sla v jav ni di skurz. Vse odt lej, pa do spre-
je ma nove (se da nje) slo ven ske us ta ve, s(m)o se lah ko prav na tej pod la gi tako slo-
ven ski prav ni ki kot vsi dru gi izo bra žen ci in nas ploh dr žav lja ni po sto po ma pri va ja li 
na nov vred nost ni ok vir, ki ga je pri ne sla za mi sel o Slo ve ni ji kot prav ni dr ža vi. Kot 
je zna no, so di jo v ok vir na če la prav ne dr ža ve pred vsem zah te ve po vars tvu člo ve ko-
vih pra vic in svo boš čin, po de li tvi ob la sti, po trans pa rent nem, ko he rent nem, pred-
vi dlji vem in za nes lji vem prav nem si ste mu, po neod vi sno sti sods tva, po ve za no sti 
iz vr šil no-uprav ne ob la sti na za kon in še mar si kaj. Prav na dr ža va kot spe ci fi čen in 
kom plek sen kon cept se tako ni po ja vi la še le s spre je mom nove us ta ve (1991), pač 
pa se je na rav ni prav ne za ve sti v po sa mez nih pr vi nah po ča si uve ljav lja la že od pi-
sa telj ske us ta ve da lje.11 Kot za vest o nuj no sti (us tav no)prav ne opre de li tve slo ven ske 

11  S tem ne že lim re či, da v prejš njem (real-so cia li stič nem) si ste mu po sa mez ne pr vi ne prav ne dr-
ža ve niso bile pri sot ne. Tako v for mal nem po gle du (na če lo us tav no sti in za ko ni to sti, spo što va nje prav nih 
po stop kov ipd.) kot v ma te rial nem po gle du (vars tvo člo ve ko vih pra vic in svo boš čin, za go tav lja nje pra vič-
no sti) so bili po sa mez ni ele men ti, ki so di jo v ok vir kon cep ta prav ne dr ža ve, že pri sot ni - ven dar pa, in to 
je tre ba pou da ri ti, v re sni ci le na vi dez no! Ti po sa mez ni ele men ti so bili umeš če ni v po pol no ma dru ga čen 
prav ni kon tekst. Po eni stra ni je ta krat do mi ni ra la dok tri na, da mora pra vo v so cia liz mu po stop no »izu mi-
ra ti«, tj. se umi ka ti samo-re gu la ci ji (sa mou prav lja nju), kar je pra vu že a prio ri od vze lo ti sto druž be no moč 
in pre prič lji vost, ki mu jo daje prav na dr ža va. Po dru gi stra ni pa so bile vse prav ne in sti tu ci je in ter pre ti ra ne 
v duhu ko mu ni stič ne ideo lo gi je ozi ro ma v skla du z av to ri tar no za po ve da ni mi na če li in smer ni ca mi ko mu-
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dr žav no sti ter te melj nih de mo kra tič nih in prav nih in sti tu cij ter nas ploh kot za vest 
o nuj no sti vzpo sta vi tve mo der ne us tav no sti je bila klju čen de jav nik tudi v sa mem 
pro ce su spre je ma nja slo ven ske us ta ve. 

S pi sa telj sko us ta vo so se na ra ven ne for mal ne us tav ne po bu de povz dig ni le vred-
no te, ki so bile, kot re če no, izra že ne v zah te vi po mo der ni de mo kra ci ji za hod ne ga 
tipa, de li tvi ob la sti, vars tvu člo ve ko vih pra vic v skla du z med na rod ni mi prav ni mi 
stan dar di, neod vi sno sti sods tva, svo bod ni pod jet niš ki po bu di, mo der ni opre de li tvi 
last nin ske pra vi ce in nje nih no sil cev ter ne na zad nje v te melj ni zah te vi po slo ven ski 
dr žav no sti. Če je bilo zgo raj (pod t. 1) re če no, da je bila pi sa telj ska us ta va zah te va po 
pre vred no te nju us tav nih vred not, je se daj k temu tre ba še do da ti, da je na rav ni jav-
ne ga us tav no prav ne ga di skur za pi sa telj ska us ta va po me ni la že tudi sam ZAČETEK 
pro ce sa pre vred no te nja (do)te da njih us tav no prav nih vred not, ki so te me lji le na t.i. 
so cia li stič ni de mo kra ci ji, vla da vi ni de lav ske ga raz re da, vo dil ni in eks klu ziv ni vlo gi 
ko mu ni stič ne par ti je (eno stran kar ski si stem), sa mou prav lja nju, druž be ni last ni ni 
in na dru gih spe ci fič nih ter agre siv no ideo loš ko po go je nih po stav kah te da nje po li-
tič ne in splo šne druž be ne ure di tve. 

Pi sa telj ska us ta va je v vred nost nem po gle du vzpo sta vi la že sko raj ce lot no us tav no 
ogrod je, ki ga je leta 1991 nato for mal no do gra di la in do lo či la (nova) slo ven ska us-
ta va. Se ve da pi sa telj ske us ta ve, pri ka te ri je šlo zgolj za ne for mal ne us tav ne teze, ni 
smi sel no pre ti ra no na tanč no vzpo re ja ti z be se di lom ve ljav ne slo ven ske us ta ve, kaj ti 
ra zum lji vo je, da so v ve ljav ni us ta vi mno ga po droč ja ure je na bo lje in na tanč ne je 
kot v te zah iz pi sa telj ske us ta ve (za po na zo ri tev lah ko pri me ro ma ome nim v te zah 
pre cej po manj klji va po glav ja o sods tvu, us tav ni zaš či ti in ob čin ski sa mou pra vi). 
Po leg tega se v pi sa telj ski us ta vi še ču ti na ve za nost na ne ka te re vred no te iz ta krat-
ne ga (real)so cia li stič ne ga si ste ma (npr. re la tiv no ši ro ko for mu li ra na pra vi ca de lav-
cev do sou prav lja nja pod je tij), kar pa je ra zum lji vo in v za pi sa ni meri na rav na no 
vred nost no po zi tiv no. V tem po gle du na mreč pi sa telj ska us ta va ohra nja pred vsem 
ti ste vred nost ne po stu la te (real)so cia liz ma, ki naj bi po sa mez ni ke va ro va li v nji ho vi 
so cial ni kom po nen ti (npr. pra vi ca do dela in vars tvo de lav cev pred po sle di ca mi ne-
smo tr ne ga gos po dar je nja).12 Ker na men tega pris pev ka ni obrav na va po sa mez nih 
us tav nih in sti tu cij, ve lja ob tem le še na splo šno re či, da je ome nje na kon ti nui te ta 
ozi ro ma ve za nost pi sa telj ske us ta ve na vred nost ni si stem ta krat ne ga ča sa de jan sko 
ni stič ne par ti je ozi ro ma zve ze ko mu ni stov. V tak šnem kon tek stu, ki npr. ni poz nal de li tve ob la sti in re snič ne 
neod vi sno sti sods tva, se tudi po sa mez ne pra vi ce in svo boš či ne, ki so si cer zgolj no mi nal no us tre za le ti stim, 
ki jih va ru je prav na dr ža va (npr. pra vi ca do za seb no sti), niso raz la ga le in ure sni če va le v duhu prav ne dr-
ža ve, pač pa v duhu real so cia li stič ne ideo lo gi je (tako npr. pra vi ca do za seb no sti v prak si ni bila do je ta na 
tak šen na čin in va ro va na v ti sti meri, kot to ter ja prav na dr ža va). 

12  Os nu tek pi sa telj ske us ta ve vse bu je več do ločb o so cial noe ko nom skih pra vi cah in raz mer jih, kot 
jih vse bu je ve ljav na us ta va (glej Loj ze Ude, Us tav no sod no vars tvo člo ve ko vih gos po dar skih in so cial nih pra-
vic in svo boš čin v ob dob ju preo braz be druž be ne last ni ne in de na cio na li za ci je, Nova re vi ja, let.XVII (1998) 
št.194-195, str. 27). 
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mi ni mal na, saj v us tav nih te zah izra zi to do mi ni ra jo ti ste vred nost ne vse bi ne, ki so-
di jo v do me no so dob ne de mo kra tič ne us tav no sti in prav ne dr ža ve. 

3.    Pre vred no te nje do je ma nja same us ta ve

Eno te melj nih pre vred no tenj, ka te re ga je za sta vi la pi sa telj ska us ta va, je bilo pre-
vred no te nje do je ma nja same us ta ve. Za raz li ko od (do)te da nje ga ra zu me va nja us-
ta ve v SFR Ju go sla vi ji in SR Slo ve ni ji, ko je pre vla do va lo pred vsem druž be noe ko-
nom sko poj mo va nje us ta ve ozi ro ma poj mo va nje us ta ve kot te melj ne druž be ne li sti ne 
z mno gi mi pro gram ski mi nor ma mi in ideo loš ki mi pr vi na mi,13 je pi sa telj ska us ta va 
za če la uve ljav lja ti mo der ni po gled na us ta vo. Po tem po gle du je us ta va pred vsem 
te melj ni ozi ro ma vr hov ni prav ni in po li tič ni akt, ki na eni stra ni opre de lju je de mo-
kra tič no struk tu ri ra no ob last, na dru gi stra ni pa z za go tav lja njem člo ve ko vih pra vic 
in svo boš čin va ru je raz lič ne vi di ke svo bo de in var no sti po sa mez ni kov. Pred vsem 
pa – in tudi v tem je mo go če vi de ti po mem bno pre vred no te nje – naj bi nova slo ven-
ska us tav nost ne bila pre tež no ideo loš ka in pro gram ska,14 tako kot je to v pre cejš nji 
meri ve lja lo za prejš nje real so cia li stič ne us ta ve. Tak šen po gled na (bo do čo) us ta vo 
je pre vla dal tudi v ka snej šem for mal nem pro ce su ob li ko va nja slo ven ske us ta ve, pri 
ka te ri je us ta vo da ja lec zav zel pre tež no rea li stič ni pri stop, kar je po me ni lo, da se je v 
re la tiv no ve li ki meri izog nil pro gram skim nor mam. 

4.    Pono tra nja nje no vih us tav nih vred not

Pro ces pre vred no te nja us tav nih (po li tič nih, prav nih, etič nih itd.) vred not so ob 
na stan ku pi sa telj ske us ta ve ref ek ti ra li in os miš lja li že sami nje ni av tor ji in pod por-
ni ki, ven dar pa ta nji ho va ref ek si ja in vi zi ja ta krat še ni sta mo gli ko re ni te je pro dre ti 
v šir šo po li tič no in prav no za vest pre bi vals tva. De jan sko se v ti stem ča su tudi sami 
av tor ji in pod por ni ki pi sa telj ske us ta ve še niso mo gli po vsem ja sno in ce lo vi to za-
ve da ti vred nost ne ga na bo ja in po me na, ki so ga vse bo va le v te zah za pi sa ne for mu-
la ci je. Ta vred nost ni na boj ozi ro ma po men je lah ko re snič no (prak tič no) za ži vel in 
po stal tako tudi re snič no oza veš čen še le v ok vi ru no vih po li tič nih in prav nih (pred)
po stavk, ki jih je uve lja vi la nova us ta va. Še le s spre je mom in za čet kom uve ljav lja nja 
nove us ta ve so te vred nost ne vi zi je pre ko za ko no daj ne, iz vr šil no-uprav ne, sod ne in 
pred vsem us tav no sod ne prak se ter se ve da pre ko raz lič nih ob lik po li tič ne ga de lo va-

13  O teh in ne ka te rih dru gih poj mo va njih us ta ve glej Ma ri jan Pavč nik, Teo ri ja pra va, Pris pe vek 
k ra zu me va nju pra va, 3. raz šir je na, spre me nje na in do pol nje na iz da ja, GV Za lož ba, Ljub lja na 2007, str. 
290-291. 

14  Tako se npr. Pe ter Jam brek, Us ta va in slo ven sko na rod no vpra ša nje, v: Gra di vo za slo ven sko 
us ta vo, op. cit., str. 34, v svo ji raz pra vi o bo do či slo ven ski us ta vi spra šu je, ali naj ta sploh vse bu je po glav je 
o te melj nih na če lih. Pri tem meni, da ideo lo gi ja ne spa da v ob moč je us tav ne ga in dr žav ne ga ure ja nja, zato 
ne sme biti dvo ma, da naj ima jo te melj na na če la, ko li kor bi jih nova us ta va vse bo va la, zgolj nor ma tiv no, ne 
pa pro gram sko in vi zio nar sko na ra vo. 
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nja po stop no za če le do bi va ti svo jo real no druž be no po do bo. 

Da nes lah ko ugo to vi mo, da pro ces pre vred no te nja us tav no prav nih vred not še ni 
po vsem za klju čen, če prav je v pre tež ni meri rea li zi ran. Dejs tvo je, da us tav nih vred-
not, ki jih je za sno va la že pi sa telj ska us ta va, do gra di la in in sti tu cio na li zi ra la pa Us-
ta va Re pub li ke Slo ve ni je, dr žav lja ni Slo ve ni je še ni smo v ce lo ti po no tra nji li.15 Žal je 
prav v po li tič ni eli ti, ki bi se ve da dr žav lja nom mo ra la nu di ti vred nost no po zi ti ven 
zgled, pre cej po sa mez ni kov in sku pin, ki v svo ji za ve sti in prak si ohra nja jo vred-
nost no ne ga tiv ne (npr. av to ri tar ne) vzor ce miš lje nja iz pre te kle, ne de mo kra tič ne 
ure di tve.16 Če k temu pri šte je mo še izred no mo čan vpliv t.i. div je ga ka pi ta liz ma in 
dru gih po ja vov, ki v lju deh spro ža jo pre ti ra ne ma te ria li stič ne, ob last ne in po dob ne 
(ego cen trič ne) tež nje, po tem ni nič ne na vad ne ga, da v Slo ve ni ji še ved no ni ma mo 
za do sti raz vi te prav ne in po li tič ne kul tu re. Izra zi to po manj ka nje teh dveh kom po-
nent splo šne druž be ne kul tu re se izra ža npr. v šib ki za ve sti no sil cev ob last nih po lo-
ža jev o last ni od go vor no sti do ljuds tva in do dru gih us tav nih vred not (po go sto gre 
pri tem tudi za nji hov in fan til ni strah pred oseb nim prev ze ma njem od go vor no sti 
za svo ja ob last na rav na nja), v nes pošt lji vem od no su do dr žav nih in sti tu cij, v pri-
mi tiv nem ozi ro ma vul gar nem ve de nju ne ka te rih pred stav ni kov po li tič ne in dru gih 
druž be nih elit ter ne na zad nje v re la tiv no ve li kem druž be nem ne zau pa nju v no sil ce 
prav ne in po li tič ne mo či. 

Prav kar po ve da no si cer bis tve no ne spre me ni dejs tva, da smo od pi sa telj ske us-
ta ve do da nes Slo ven ci v mar si čem na pre do va li v sme ri raz vi ja nja de mo kra ci je in 
prav ne dr ža ve, kar je v po ve za vi z na šo us pe šno na cio nal no ozi ro ma dr žav no osa-
mos vo ji tvi jo ter kom plek snost jo pre ho da (tran zi ci je) iz prejš nje ga v se da nji si stem 
re la tiv no ve lik (zgo do vin ski) us peh.17 Kljub temu pa ome nje ni ne ga tiv ni de jav ni ki 
opo zar ja jo, da je na ša se da nja po li tič na in prav na zgrad ba še v mar si čem krh ka 
ter da ni ka kor ni sa mou mev na, zato je in ten ziv nej še po no tra nje nje us tav no prav nih 
vred not nuj ni pred po goj za na dalj nje de mo kra tič no do zo re va nje slo ven ske druž-
be. Se ve da pa us tav no prav ne vred no te niso ne kaj sta tič ne ga, saj se do gra ju je jo in 
spre mi nja jo v kon tek stu ča sa in druž be ne ga pro sto ra, zato se mora za vest o us tav-
no prav nih vred no tah na eni stra ni raz vi ja ti v sme ri spo što va nja ve ljav nih us tav-
nih na čel in pra vil, na dru gi stra ni pa tam, kjer je to re snič no nuj no in/ali splo šno 
druž be no ko rist no, tudi z do gra je va njem (s spre mem ba mi in do pol ni tva mi) us ta ve 
– vse sko zi mo ra mo to rej di na mič no is ka ti pra vo mero med us tav no kon ti nui te to in 

15  Na po men in ter na li za ci je us tav nih vred not opo zar ja npr. Fran ce Bu čar, In ter na li za ci ja slo ven-
ske us ta ve, Nova re vi ja, let.XVII (1998) št.194-195, str. 18.

16  Ibid. 
17  Tine Hri bar, Po lo žaj Slo ven cev kot na ci je, Nova re vi ja, let.XVII (1998) št.194-195, str. 31, upra-

vi če no meni, da se je tre ba kljub kri tič nim oce nam na še druž be ne si tua ci je za ve da ti, da smo se osa mos vo ji li 
v pra vem ča su in kot na rod ni smo do slej še ni če sar bis tve ne ga ali ne po vrat ne ga za mu di li, pri če mer je bila 
na ša si tua ci ja po se bej tež ka tudi zato, ker smo se hkra ti znaš li v naj raz lič nej ših tran zi ci jah (in du strij ska, 
eko nom ska, po li tič na, prav na in celo vzgoj no-izo bra že val na tran zi ci ja). 
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di skon ti nui te to.18

Na več no di le mo, ali je tre ba lju di pri la go di ti us ta vi ali us ta vo lju dem, ni mo go-
če po da ti enoz nač ne ga od go vo ra. To vpra ša nje se je za stav lja lo v zve zi z nek da nji-
mi so cia li stič ni mi (ju go slo van ski mi in slo ven ski mi) us ta va mi, v zve zi s pi sa telj sko 
us ta vo in se za stav lja v zve zi z ve ljav no slo ven sko us ta vo. V na ra vi pra va in s tem 
tudi v na ra vi us ta ve in nje nih vred not je vred nost no pre že ta nor ma tiv nost, ki ved no 
pre se ga dano (»Sein«) in te ži k za da no sti (»Sol len«). Us ta va se ve da s stra ni prav-
nih sub jek tov ter ja spo što va nje svo jih na čel in pra vil. Toda ka dar us ta va zah te va 
ne kaj, za kar druž ba še pre tež no ni do zo re la, se nuj no po ja vi jo te ža ve. S prav ne ga 
vi di ka je vse ka kor tre ba te ži ti k do sled ne mu uve ljav lja nju us tav nih norm. Ne mo-
re mo pa hkra ti za go to vi ti, da bo us ta va (pre ko za ko nov in dru gih prav nih ak tov) v 
vseh po gle dih av to nom no (no tra nje, in tim no) spre je ta s stra ni sa mih dr žav lja nov 
kot po sa mez ni kov. V na ra vi pra va je, da v enem delu us tre za mo ral nim, obi čaj nim 
in dru gim ne prav nim člo veš kim pre pri ča njem in stan dar dom, v dru gem delu pa je 
pra vo ved no tudi he te ro nom no, pri sil no (od zu naj). 

Za ko nec naj še re čem, da se mo ra mo za ve da ti, da je vsak ra di kal ni pre hod v nov 
vred nost ni si stem za pov preč ne ga člo ve ka zah te ven spoz nav ni ozi ro ma psi ho loš ki 
pro ces, ki ga mo ra mo zato oce nje va ti strp no in po tr pež lji vo. Ne sme mo pa to le ri ra ti 
hi navš či ne ali zla ga ne ga zu na nje ga kon for miz ma, ki pod vi de zom is kre ne po zi tiv-
ne vred nost ne preo braz be pri kri va vred nost no ne ga tiv ne (de struk tiv ne) na me ne 
in rav na nja. 

18  Prim. Miro Ce rar, Po men us tav ne kon ti nui te te, Nova re vi ja, let.XVII (1998) št.194-195, str. 
24-26.
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1.

Pi sa telj ska us ta va (PU) je so po men ka za Teze za Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je (v 
na da lje va nju: »Teze«), ki so bile apri la 1988 ob jav lje ne v Gra di vu za slo ven sko us ta-
vo (v na da lje va nju: »Gra di vo«).1 »Gra di vo« sta pri pra vi li Us tav na ko mi si ja uprav-
ne ga od bo ra Druš tva slo ven skih pi sa te ljev in De lov na sku pi na za us tav ni raz voj pri 
slo ven skem so cio loš kem druš tvu. »Gra di vo« vklju čuje uvod ne stro kov ne raz la ge 
in »Teze«, ki ima jo ob li ko (frag men tar ne ga) us tav ne ga be se di la.2 Av tor ji uvod nih 
stro kov nih raz lag so: Pe ter Jam brek (Us ta va in slo ven sko na rod no vpra ša nje, str. 18-
43), Tine Hri bar (Fi lo zof ska ute me lji tev, str. 44-49), Tone Per šak (Te melj na na če la 
in do lo či la, str. 50-53), Pe ter Jam brek (Te melj ne člo ve ko ve pra vi ce in svo boš či ne, 
str. 54-60), Velj ko Rus (Delo, last ni na, kul tu ra in de mo kra ci ja, str. 62-66), Ivan Svet-
lik (So cial ne pra vi ce in ure di tev druž be nih de jav no sti, str. 67-71), Mit ja Ka mu šič 
(Last nin ska in or ga ni za cij ska raz mer ja, str. 72-75) in Fran ce Bu čar (Dr žav na ure-
di tev, str. 76-82). Av tors tvo »Tez« je ko lek tiv no. Ber nik in Jam brek po jasnju je ta, da 
sta obe sku pi ni »prev ze li zla sti skup no av tor sko in re dak cij sko od go vornost za Teze 
za slo ven sko us ta vo«, med tem ko je »in di vi dual no av tors tvo uvod nih stro kov nih 
raz lag … razvid no iz sa me ga tek sta štu di je«.3 »Teze« so re di gi ra li Mi lan Apih, Ja nez 
Me nart, Tone Pav ček, Tone Per šak. Di mi trij Ru pel in Veno Tau fer (s stra ni Druš tva 
slo ven skih pi sa te ljev) ter Fran ce Bu čar, Tine Hri bar, Pe ter Jam brek, Mit ja Ka mu šič, 
Velj ko Rus in Ivan Svet lik (s stra ni slo ven ske ga so cio loš ke ga druš tva).4 

2.

PU je po mem bno in dra go ce no de ja nje, ki je tvor no soob li ko va lo us tav no pot 
do be se di la ve ljav ne Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je (z dne 28. de cem bra 1991). Na 
PU je mo go če gle da ti in jo vred no ti ti z več zor nih ko tov.5 V tem pris pev ku me 

1  »Gra di vo« je ob jav lje no v Ča so pi su za kri ti ko zna no sti, 108 (1988), str. 1-114. 
2   »Teze« so ob jav lje ne tudi v Pe ter Jam brek: Us tav na de mo kra ci ja. Gra di tev slo ven ske de mo kra-

ci je, dr ža ve in us ta ve. DZS: Ljub lja na 1992, str. 345-370. 
3  Ivan Ber nik, Pe ter Jam brek: So cio loš ki po gled na us tav ni raz voj, v: »Gra di vo«, str. 14.
4  »Gra di vo«, str. 84.
5  Glej in prim. Jam brek: Us tav na de mo kra ci ja (nav. delo), str. 256 in nasl., Tine Hri bar: Slo ven-

Dr. Ma ri jan PAVÈNIK

Ma te ria Con sti tu tio nis  
(Glo se ob Pi sa telj ski us ta vi)
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za ni ma s sta liš ča tva ri ne us ta ve (ma te ri ae con sti tu tio nis). PU je ra di kal no pre lo-
mi la z us tav no tva ri no prej ve ljav ne us ta ve (beri: so cia li stič ne us ta ve), se zav ze la 
za kla sič no tva ri no us ta ve in in ten ziv no vpli va la na novo slo ven sko us ta vo. Vpliv 
bi bil ver jet no lah ko še več ji, če PU ne ka te rih vi di kov mo der ne us tav no sti ne bi 
spre gle da la (npr. po lo ža ja in vlo ge us tav ne ga so diš ča). Na dru gi stra ni je nes por-
no tudi to, da URS (1991) ni iz ko ri sti la ne ka te rih po mem bnih na stav kov, ki jih 
je PU vse bo va la in ute me lje no vklju če va la (npr. na po droč ju so cial ne dr ža ve in 
vo lil ne ga pra ga).

3.

PU je mo der na us ta va, ki se osre do to ča na kla sič no tva ri no us ta ve in se že s tem 
ra di kal no raz lo ču je od slo ven ske in ju go slo van ske us ta ve iz let 1963 in 1974 (sku paj 
z na dalj nji mi amand ma ji). Us ta va SRS ozi ro ma SFRJ je bila za sno va na tudi kot te-
melj na li sti na sa mou prav lja nja. Us ta va ni ure ja la le te me ljev dr žav ne ure di tve, am-
pak je po drob no ute me lje va la po lo žaj in vlo go de lov ne ga člo ve ka in ob ča na v ož jih 
in šir ših sa mou prav nih skup no stih. Po drob no nor mi ra nje je pre že ma lo tudi kla-
sič no tva ri no us ta ve, zla sti ti sti del, ki se je na na šal na dr žav no or ga ni za ci jo. Izra zit 
od stop od kla sič ne tva ri ne us ta ve so po me ni le pro gram ske nor me in pro gram ska 
te melj na na če la o vi zi ji po li tič ne ga si ste ma so cia li stič ne ga sa mou prav lja nja.6 Za to 
dr žav no-druž be no ure di tvi jo in za to vi zi jo je bil so li stič ni (eno stran kar ski) po li tič-
ni si stem, ki je us tav no tva ri no to ta li zi ral. To ta li zi ral jo je tudi tam, kjer je si stem 
si cer de kla ri ral plu ra li zem sa mou prav nih in te re sov. To ta li zi ral jo je pre pro sto zato, 
ker bi iz plu ra liz ma sa mou prav nih in te re sov lah ko na sta le al ter na tiv ne in sti tu ci-
je, ki bi ogro zi le vla da jo čo (eno stran kar sko) vlo go ZK.7 Po li tič ni si stem je skrb no 
pa zil, da se kaj ta ke ga ne bi pri me ri lo. Si stem ni bil prav na (us tav na) for ma, ki bi 
po li tič nim no sil cem omo go čal, da se vse bin sko od lo ča jo8; si stem je bud no me ril 
ko ra ke, ki bi ga lah ko ogro zi li. Smo le tov Kreon je že leta 1960 ve del po ve da ti, da je 

ska dr žav nost. CZ: Ljub lja na 1989, str. 91 in nasl., Miro Ce rar: Us tav no prav no kon sti tui ra nje dr ža ve Slo ve-
ni je, v: Us ta va Re pub li ke Slo ve ni je z uvod nim ko men tar jem. ČZ Urad ni list RS: Ljub lja na 1992, str. 9, Tine 
Hri bar: Hi tri tem po slo ven ske sa movz po sta vi tve (1986-2008), v: Nova re vi ja, 25 (2006) 289-290, str. 6-8, in 
Ros vi ta Pe sek: Osa mos vo ji tev Slo ve ni je. Nova re vi ja: Ljub lja na 2007, str. 51-53. Glej tudi Pe ter Vo do pi vec 
(Od Poh li no ve slov ni ce do sa mo stoj ne dr ža ve. Mo dri jan: Ljub lja na 2006, str. 490 in nasl.) in Fran ce Bu čar 
(Rojs tvo dr ža ve. Di dak ta: Ra dov lji ca 2007, str. 292 in nasl.), ki se uk var ja ta z ge ne zo raz pa da nja Ju go sla-
vi je in osa mos va ja nja Slo ve ni je.   

6  Prim. s kri tič no di sku si jo »Vred nost pra va u ju go slo ven skom druš tvu«, v: Gle di šta (Beo grad), 
13 (1972) 5–6, str. 713–771. Glej še po se bej raz pra vi Fran ce ta Bu čar ja (str. 715–725) in Go raz da Ku še ja 
(str. 725–730). O ute me lje ni kri ti ki uto pič ne vi zio nar no sti glej tudi mo no gra fi jo An to na Pe re ni ča: Re la tiv-
na sa mo stoj nost pra va. DDU Uni ver zum: Ljub lja na 1981, str. 89 in nasl., str. 104 in nasl.  

7  Glej USRS (1974), te melj no na če lo X, in USFRJ (1974), te melj no na če lo VIII.   
8  Prim. (glej) Ma ri jan Pavč nik: Na lič je in vse bi na. Od prav ne for me kot fa sa de k prav ni for mi kot 

se sta vi ni prav ne dr ža ve, v: Na ši raz gle di, 37 (1988) 20, str. 598-599, in Us tav na for ma na me sto po li tič ne ga 
pro gra ma, v: Na ši raz gle di 38 (1989) 24, str. 714. 
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»so vraž nik«, »kdor do miš lja vo si iz miš lja nov na črt, iz neba snet.«9 

4.

Us ta va je iz ho dišč ni in te melj ni prav ni akt: iz ho dišč ni zato, ker ima zno traj dr ža ve 
naj viš jo prav no ve ljavo, in te melj ni zato, ker ure ja »le« prav no naj bolj po mem bna 
druž be na raz mer ja. Iz ho dišč nost us ta ve opo zar ja, da je us ta va, vsaj z do lo če ne ga 
zor ne ga kota, naj po prej po stop kov ni akt, ki vsem po li tič nim sub jek tom omo go ča, 
da igra jo prav no igro. Us ta va pred vi de va vr ste in pri stoj nost prav nih sub jek tov, raz-
mer ja med nji mi in os nov na po stop kov na pra vi la, ki uok vir ja jo spre je ma nje prav-
nih in po li tič nih od lo či tev. Po stop kov na plat us ta ve je še po se bej po mem bna za 
so dob no dr ža vo. Dan da nes je dr ža va svo je vr sten nad si stem, v ka te rem mo ra jo biti 
us kla je ni naj raz lič nej ši si ste mi in pod si ste mi.

Us ta va je tudi te melj ni prav ni akt, ki vse bin sko ure ja druž be na raz mer ja. Kla-
sič na tva ri na us ta ve so zla sti tri je sklo pi raz me rij: te melj ne člo ve ko ve pra vi ce in 
dolž no sti, ob li ka dr ža ve (sku paj s te melj ni mi prav ni mi na če li) in te melj na ure di tev 
dr žav ne or ga ni za ci je.10 

Us ta va je v pra vem po me nu iz ho dišč ni akt le te daj, če gre za us ta vo skup no sti, ki 
je dr žav no su ve re na. Ve li ka za slu ga PU je, da je gra di la na Slo ve ni ji kot dr ža vi, ki 
sama od lo ča, kako in na kak šen na čin se po ve zu je z dru gi mi in v kak šne zve ze vsto-
pa. Tako pream bu la kot te melj na na če la in do lo či la izrec no go vo ri jo o Slo ve ni ji kot 
dr ža vi (v pol nem po me nu te be se de). Re pub li ka Slo ve ni ja je »dr ža va, ki te me lji na 
su ve re no sti slo ven ske ga na ro da«, a hkra ti dr ža va »slo ven ske ga na ro da in vseh lju di, 
ki so si v skla du z za ko nom pri do bi li pra vi co do slo ven ske ga dr žav ljans tva.«11 Za 
to opre de li tvi jo je očit no tudi mi sel Ti ne ta Hri bar ja, da na cio nal na su ve re nost »ni 

9  Zna čil no me sto je na pri mer tole (Do mi nik Smo le: An ti go na. MK: Ljub lja na 1995, str. 27-28): 
»Vse, kar lah ko sto ri ta bla gi pun tar, je to,/ da mi - če mu do vo lim - odre že gla vo in sam po sta ne/ kralj. Kralj 
to rej bo os tal, naš red, os tal naš za kon/ in svet bo mal ce preu re jen, a ne dru ga čen./ Kdor pa spre mi nja svet 
v os no vi, brez tega reda,/ brez teh za ko nov, brez sle her ne ga kra lja,/ kdor do miš lja vo si iz miš lja nov na črt, 
iz neba snet,/ in ne hle pi po moji gla vi, tej in tu kaj,/ am pak po stav lja v dvom kra ljev sko gla vo sploh,/ ta je 
so vraž nik. Kralj zo per nje ga mora biti krut,/ ker mir, bla gi nja ne pa da ta kot bla gi de žek/ z neba: pa met na 
ob last tu kaj na tleh ju us tvar ja.«  

10  V ča su, ko je PU na sta la, je bilo v ju go slo van skem pro sto ru te melj no delo o na ra vi us ta ve mo-
no gra fi ja Mio dra ga Jo vi či ća: O us ta vu. Teo rij sko-kom pa ra tiv na ana li za. Sa vre me na ad mi ni stra ci ja: Beo-
grad 1977. Slo ven ska teo ri ja us tav ne ga pra va (glej na pri mer Mak so Šnu derl: Po li tič ni si stem Ju go sla vi je. 
Prva knji ga: Druž be no-po li tič na ure di tev in eko nom ska ure di tev. ČZ Urad ni list SRS: Ljub lja na 1965) se 
s temi vpra ša nji ni po drob ne je uk var ja la, pos ve ča la pa se jim je teo ri ja dr ža ve in teo ri ja pri mer jal ne ga 
us tav ne ga pra va. Glej zla sti Leo nid Pi ta mic: Dr ža va. Druž ba sv. Mo hor ja: Ce lje 1927 in Go razd Ku šej: Pri-
mer jal no us tav no pra vo. Uni ver za v Ljub lja ni: Ljub lja na 1960. Po mem bne vzpod bu de sta lah ko nu di li tudi 
Ku še je vi raz pra vi: Me ša na dr žav na ob li ka, v: Zbor nik znans tve nih raz prav, 18 (1941/42), str. 199-227, in 
O na če lu enot nost in de li tve ob la sti pa o raz mer ju zvez nih or ga nov ob la sti po us tav nem za ko nu z dne 13. 
1. 1953, v: Zbor nik znans tve nih raz prav, 24 (1954), str. 97-126.   

11  »Teze«, str. 85.
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sama sebi na men; je cilj, do kler ni po pol na, toda obe nem po rok na dalj nje ga raz vo ja 
slo ven ske ga na ro da in Slo ve ni je kot take in v ce lo ti.«12

5.

PU se za če nja s pream bu lo, ki ni v ce lo ti prev ze ta v ve ljav no URS. Iz pad la je 
za čet na opre de li tev o sve to sti živ lje nja in člo ve ko vem do sto jans tvu, opuš čen pa je 
tudi te los, da »ob spo što va nju de diš či ne slo ven ske ga na ro da za go to vi mo kul tur ni, 
eko nom ski, po li tič ni in so cial ni raz voj Slo ve ni je.«13

Po men pream bu le je zla sti to, da spo ro ča raz lo ge, ki so na re ko va li spre jem us ta-
ve, in da na va ja vred nost na me ri la, ki jih že li ure sni če va ti. Vred nost ni raz lo gi ima jo 
teht no vlo go, ko us ta vo in njej po dre je ne prav ne akte raz la ga mo14, prak tič no gle da-
no pa je raz la gal no spo ro či lo pream bu le zla sti sim bol ne na ra ve, ker je nje na vse bi na 
zelo splo šna in na čel na. To naj po me na pream bu le ni ka kor ne zmanj šu je; smo na 
po droč ju te melj ne us me ri tve, ki za ri su je smer, v ka te ro je tre ba kre ni ti.15

Pream bu la je svo je vrst na te melj na nor ma o tem, kako je tre ba ra zu me ti nor-
ma tiv no be se di lo, ki pream bu li sle di. Če bi bili obe že na ve de ni ali ne ji, ki sta bili 
v na dalj njih po stop kih opuš če ni (še po se bej ali ne ja o sve to sti živ lje nja), spre je ti v 
ve ljav no us ta vo, bi bilo bis tve no bolj ja sno po ve da no, da je člo vek od go vor no bit je. 
Člo vek je umr lji vo bit je, ki mora spo što va ti po koj ne, biti od go vo ren do so lju di, do 
dru gih ži vih bi tij in do na ra ve, v ka te ro smo vsa je ni. Od go vor nost se na na ša tudi 
na ro do ve, ki pri ha ja jo za nami. »Člo vek ni gos po dar (sub jekt)«, člo vek je »de dič 
živ lje nja«.16

12  »Gra di vo«, str. 48. 
13  »Teze«, str. 85. Prim. s čl. 5/1 ve ljav ne URS: »Skr bi (to je dr ža va, op. M. P.) za ohra nja nje na-

rav ne ga bo gas tva in kul tur ne de diš či ne ter us tvar ja mož no sti za skla den ci vi li za cij ski in kul tur ni raz voj 
Slo ve ni je.«

14  Prim. U-I-168/97 (Odl US VI/II, 103): »Člen 48 Za ko na o Us tav nem so diš ču, ki te me lji na na-
če lih prav ne dr ža ve (2. člen) in spo što va nju člo ve ko vih pra vic (Pream bu la k Us ta vi), poob laš ča (pou da ril 
M. P.) Us tav no so diš če …«. Po men ju di ka ta je zla sti v tem, da kot nor ma tiv ni te melj od lo či tve na va ja tudi 
pream bu lo. Prim. tudi U-I-266/95, U-I-370/96, U-I-111/04 (Odl US XIII/2, 54), U-I-266/04 (Odl US XV/2, 
79) in U-II-1/06  (Odl US XV/1, 17). Zna čil na je ute me lji tev, ki jo na va ja od loč ba U-I-111/04: »V Re pub li ki 
Slo ve ni ji je vzpo stav lje na t. i. us tav na de mo kra ci ja, ka te re bis tvo je, da lah ko vred no te, ki jih va ru je Us ta va, 
in med nji mi po se bej te melj ne člo ve ko ve pra vi ce in svo boš či ne (Pream bu la k Us ta vi), pre vla da jo nad de mo-
kra tič no spre je ti mi od lo či tva mi ve či ne (op. 16). Gle de na to mora Us tav no so diš če pri pre so ji do pust no sti 
re fe ren dum ske ga od lo ča nja upo šte va ti, da na re fe ren du mu ni do pust no spre je ma ti od lo či tev, ki bi bile v 
nes klad ju z Us ta vo.« Op. 16 se na na ša na raz pra vo, ki jo je na pi sal biv ši sod nik nemš ke ga us tav ne ga so diš ča 
Win fried Has se mer: Us tav na de mo kra ci ja, v: Prav nik, 58 (2003) 4-5, str. 214.     

15  O prav ni na ra vi pream bu le glej (prim.) Jo vi či ć: O us ta vu (nav. delo), str. 123 in nasl. Prim. tudi 
Pe ter Ba du ra: Staat srecht. Ver lag C. H. Beck: München 1986, str. 52-53: »Das 'Wie der ve rei ni gungs ge bot' 
ist ein in der Präam bel ent hal te ner Ver fas sung sauf rag (BV erf GE 5, 85/127 f.; 36, 1/17ff.).« 

16  Tine Hri bar, v: »Gra di vo«, str. 45. 
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Člo ve ko va od go vor nost se na na ša tudi na skla den kul tur ni, eko nom ski, po li tič-
ni in so cial ni raz voj Slo ve ni je. Od go vor nost te vr ste je mo go če iz pe lja ti iz splo šnih 
do ločb ve ljav ne us ta ve in iz obeh po gla vij o te melj nih pra vi cah, bila pa bi bolj kle no 
in izo stre no spo ro če na, če bi bila se sta vi na ve ljav ne pream bu le.17

6.

Pream bu li sle di kla sič na tva ri na us ta ve, ki je v PU raz de lje na na šti ri po glav ja, ki 
so tale: I. Te melj na na če la in do lo či la, II. Pra vi ce člo ve ka in dr žav lja na, III. So cial-
no-eko nom ske pra vi ce in raz mer ja in IV. Dr žav na ure di tev. Raz po re di tev sno vi bi 
bila lah ko dru gač na in bi se lah ko za če nja la s te melj ni mi pra vi ca mi, kot je to pri mer 
v Te melj nem za ko nu ZR Nem či je. V nemš kem te melj nem za ko nu se us ta va za če nja 
z vars tvom člo ve ko ve ga do sto jans tva. Ta pri stop bi v ce lo ti us tre zal tudi PU, ki je v 
pream bu li ven dar iz ha ja la iz sve to sti živ lje nja. Če bi do ome nje ne pre raz po re di tve 
priš lo, bi pri njej zelo ver jet no tudi os ta lo in bi bila spre je ta v ve lja vo us ta vo.

PU je bila de lo ma pod vpli vom ita li jan ske us ta ve, v ka te ri pra vi ce in dolž no sti 
dr žav lja nov ob se ga jo dr žav ljan ska (čl. 13-28), mo ral no-druž be na (čl. 29-34), eko-
nom ska (čl. 35-47) in po li tič na raz mer ja (čl. 48-54). Za čle ni tev te melj nih pra vic 
se je od lo či la tudi PU; ta čle ni tev je os ta la in je bila spre je ta v ve ljav no us ta vo, ki 
te melj ne pra vi ce18 ure ja zla sti v II. (člo ve ko ve pra vi ce in te melj ne svo boš či ne, čl. 14-
65) in III. po glav ju (gos po dar ska in so cial na raz mer ja, čl. 66-79).

7.

Za pred met na še ga preu če va nja je po mem bno, kako je us tav na tva ri na v us ta vi 
prav no izra že na in kak šna je prav na na ra va raz lič nih de lov us ta ve. Osred nji del us-
ta ve je vse lej njen nor ma tiv ni del, v ka te rem je us tav na tva ri na raz po re je na po po sa-
mez nih po glav jih (pod po glav jih, od se kih ipd.) in v ka te rem so po sa mez na prav na 
do lo či la ob li ko va na kot čle ni, ki kot vse bin ske eno te sle de drug dru ge mu. Ob nor-

17  Glej in prim. Tine Hri bar, v: »Gra di vo«, str. 48, in Velj ko Rus, v: »Gra di vo«, str. 62 in nasl. Rus 
raz prav lja tudi o de cen tra li zi ra nem po li tič nem si ste mu kot ob li ki »mi kro re gu la ci je av to nom nih de lov no-
last niš kih sub jek tov« (str. 65). Glej tudi Velj ko Rus: O post so cia li stič ni in post ka pi ta li stič ni pa ra dig mi, v: 
Nova re vi ja, 17 (1998) 194-195, str. 19-21.  

18  Pi sec tega pris pev ka hoté go vo ri o te melj nih pra vi cah ali pa o te melj nih člo ve ko vih pra vi cah, 
ne da bi na prav ni rav ni raz lo če val med pra vi ca mi in svo boš či na mi, ker gre v obeh pri me rih za pra vi ce. 
Te melj ne pra vi ce so samo ti ste, ki so pred met us tav ne ga ure ja nja. V prav ni na ra vi te melj nih pra vic je, da so 
prav no za va ro va na te melj na upra vi če nja v raz mer ju do dr ža ve in nje nih or ga nov kot tudi v raz mer ju do 
po sa mez ni kov in dru gih prav nih sub jek tov. Te melj ne (člo ve ko ve) pra vi ce so v us ta vi v pre cejš njem ob se gu 
opre de lje ne kot svo boš či ne. Nji ho vo vse bin sko te žiš če je, da za go tav lja jo us trez no te le sno, du hov no, po li tič-
no in gos po dar sko svo bo do, v prav nem po me nu pa gre za pra vi ce, to je za te melj ne pra vi ce, ki so ab so lut ne 
in kot take učin ku je jo zo per vsa ko gar (erga om nes), ki bi ho tel va nje po se ga ti. - Glej (prim.) tudi Aloj zij 
Finž gar: Oseb nost ne pra vice. SAZU: Ljub lja na 1985, str. 140-144, in Pi ta mic: Dr ža va (nav. delo), str. 188 
in nasl., str. 207 in nasl. 
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ma tiv nem delu ima us ta va lah ko tudi pream bu lo in te melj na na če la, ki so umeš če na 
pred nor ma tiv ni del us ta ve ali pa so nje gov uvod ni del.

O pream bu li, ki jo ima PU, je bila že be se da (glej tč. 5). Po glav ja, ki pream bu li 
sle di jo, so za pi sa na kot čle ni (eno te), ki niso oš te vil če ni; eno te, ki so med se boj no 
po ve za ne, so z iz je mo pr ve ga po glav ja na slov lje ne. Dru go, tret je in če tr to po glav je 
so po prav ni na ra vi tva ri na, ki tvo ri nor ma tiv ni del us ta ve. Prvo po glav je (»Te melj-
na na če la in do lo či la«) naj bi na prvi po gled us tre za lo te melj nim prav nim na če lom; 
po drob nej ši po gled raz kri je, da gre za po glav je, ki je he te ro ge no: v njem naj de mo 
te melj ne pra vi ce, te melj na na če la in dru ga us tav na pra vi la, ki naj bi bila med naj bolj 
po mem bni mi.

Ne si ste ma tič na se sta va pr ve ga po glav ja PU je sad ča sa, v ka te rem je na sta la, in 
oko liš či ne, da je šlo »le« za teze in gra di vo za slo ven sko us ta vo. PU je ra di kal no pre-
lo mi la z uto pič no vi zi jo, ki je bila zna čil na za te melj na na če la slo ven ske in ju go slo-
van ske us ta ve iz leta 1974. PU se je zav ze ma la za rea li stič no us ta vo; v njej sko raj da 
ni bilo pro gram skih norm, sama »te melj na na če la in do lo či la« so bila za sno va na 
prav no in so bila tudi na pi sa na brez ideo loš kih okra skov in ideo loš ke ga ba la sta.

PU bi pri do bi la na te ži in vpli vu, če bi iz pr ve ga po glav ja iz lo či la te melj ne pra vi ce 
in jih pre ne sla v po glav ji, ki sta jim na me nje ni. Po tej poti je kre ni la ve ljav na us-
ta va, ki v »splo šnih do loč bah« (čl. 1-13) opre de lju je zla sti ka ko vost (us mer je nost), 
na ra vo in ob li ko slo ven ske dr ža ve. Še bolj ideal na pa bi bila iz pe lja va, ki sem jo že 
ome nil: us ta va naj se za če nja z ne moč nim po sa mez ni kom in nje go vi mi te melj ni mi 
pra vi ca mi, na njih pa naj se na ve že ta dr žav na in prav na ure di tev, ki ima ta svoj te-
melj v su ve re no sti ljuds tva.

8.

Te melj na (us tav na) prav na na če la lah ko da je jo us ta vi po mem ben zven in po-
mem bno vlo go. Osred nja značil nost prav nih na čel je, da so »vred nost na me ri la, ki 
us mer ja jo vse bin sko opre de lje va nje prav nih pra vil, nji ho vo ra zu me va nje in na čin 
nji ho ve ga iz vr še va nja.«19 Naj bolj ti pič ni us tav ni na če li te vr ste sta na če li prav ne in 
so cial ne dr ža ve.

V teo ri ji in prak si so prav na na če la še ved no za po stav lje na in v sen ci prav nih 
pra vil. Us ta va ni samo si stem us tav nih pra vil, us ta va je vse lej prav na ce lo ta us tav-
nih na čel in us tav nih pra vil, ki us tav na na če la iz pe lju je jo in kon kre ti zi ra jo. V na ra vi 
us ta ve je, da je ta prav na ce lo ta ši rok ma ne vr ski pro stor, ki za ko no da jal cu omo go ča 
zelo od pr to in ob sež no po droč je pre so je. Mu ta tis mu tan dis je mo go če re či tudi za 
te melj ne pra vi ce; v opi sih pre ne ka te re od njih so vred nost na me ri la (npr. člo ve ko vo 
do sto jans tvo), ki ima jo po dob no te žo kot prav na na če la.

19  Ma ri jan Pavč nik: Ar gu men ta ci ja v pra vu. 2. izd. CZ: Ljub lja na 2004, str. 105. 
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V »Gra di vu« je do lo čen raz ko rak med stro kov ni mi ute me lji tva mi in nji ho vo 
ope ra cio na li za ci jo v us tav nem be se di lu. Stro kov ne ute me lji tve so, gle da no vse bin-
sko, po zor ne na us tav na na če la. To se na pri mer vidi iz ute me lji tev, ki so bile na me-
nje ne pream bu li (Tine Hri bar20), te melj nim na če lom in do lo či lom (Tone Per šak21), 
te melj nim člo ve ko vim pra vi cam in svo boš či nam (Pe ter Jam brek22) ter delu, last ni ni, 
kul tu ri in de mo kra ci ji (Velj ko Rus23). Raz log, da za mi sli in pred lo gi, ki jih te ute-
me lji tve vse bu je jo, niso bile in ten ziv ne je ope ra cio na li zi ra ne kot prav na na če la, je 
ver jet no to, da je šlo še le za gra di vo za novo slo ven sko us ta vo. V tej fazi se vpra ša nje 
raz la ge us ta ve še ni in ten ziv ne je za stav lja lo. To je raz vid no tudi iz za sno ve us tav-
ne ga so diš ča, ki je bilo zelo su mar no obrav na va no in mu tudi ni bila na me nje na 
po seb na stro kov na ute me lji tev (o tem več v raz del ku 9, ki sle di). 

9.

Po glav ji o te melj nih pra vi cah (to sta dru go in tret je po glav je, de lo ma pa tudi 
prvo po glav je) ni sta, tako pra vi Jam brek, prav nič iz vir ni.24 Jam brek izrec no na va ja, 
da je po sa mez ne opre de litve te melj nih pra vic pov ze mal iz »naj bolj zna nih no vej ših 
do ku men tov.«25 Svo je vr sten so pot nik tez o te melj nih pra vi cah je bilo tudi ko lek tiv-
no delo »Vars tvo člo ve ko vih pra vic«, ki ga je Jam brek sou re dil z An to nom Pe re ni čem 
in Mar kom Ur ši čem.26 Po mem ben del te knji ge so do ku men ti o te melj nih (člo ve-
ko vih) pra vi cah. Gre za zgo do vin ske do ku men te (od Mag nae Char tae Li ber ta tum 
da lje), med na rod ne do ku men te (vključ no z Med na rod nim pak tom o eko nom skih, 
so cial nih in kul tur nih pra vi cah ter Med na rod nim pak tom o dr žav ljan skih in po li-
tič nih pra vi cah) in so dob na us tav na be se di la o člo ve ko vih pra vi cah.27

V ju go slo van skem prav nem siste mu so bile te melj ne pra vi ce »vtop lje ne« v na-
drob no iz de la no vi zi jo sa mou prav no or ga ni zi ra ne druž be in dr ža ve. V PU (in ka-
sne je tudi v ve ljav ni us ta vi) so te melj ne pra vi ce opre de lje ne kot po gla vit na prav na 
dra go ti na. Te melj ne pra vi ce ome ju je jo dr žav no ob last in ji (vsaj na rav ni us tav ne ga 
be se di la) do lo ča jo meje, v ka te rih naj se gib lje.

Tako kot pra vo so tudi te melj ne pra vi ce am bi va lent ne: na eni stra ni so iz ho diš če 
pra va, ki ga dr ža va spre je ma in se za ve zu je, da ga bo va ro va la, na dru gi stra ni pa so 

20  »Gra di vo«, str. 44-49. 
21  »Gra di vo«, str. 50-53. 
22  »Gra di vo«, str. 54-60.
23  »Gra di vo«, str. 62-66. 
24  »Gra di vo«, str. 54. 
25  »Gra di vo«, str. 54. 
26  Glej Pe ter Jam brek, An ton Pe re nič, Mar ko Ur šič (ur.): Vars tvo člo ve ko vih pra vic. MK: Ljub lja-

na 1988. 
27  Do ku men ti so tret ji del knji ge (str. 385-528). Uvod ne opom be k po sa mez nim do ku men tom je 

pri pra vil An ton Pe re nič. 
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vpe ta v pri sil na prav na pra vi la, ki jih sank cio ni ra ta ista dr ža va. Dr ža va je ti sta, ki 
jo te melj ne pra vi ce ome ju je jo, ti sta, ki jih va ru je, in po vr hu še ti sta, ki jih po go sto 
tudi kr ši.

Krh ka na ra va pra va in te melj nih pra vic od pi ra ko pi co vpra šanj. Eno od njih se 
na na ša tudi na to, ali je res vse, kar ni pre po ve da no in za po ve da no, tudi do vo lje-
no.28 Vpra ša nje, ki je v ozad ju, je, kako je mo go če do lo či ti mejo med sve tom prav no 
ure je ne ga in sve tom prav no svo bod ne ga rav na nja. Za po sa mez ni ka (in nje go va in-
te re sna zdru že nja) ve lja, da je prav no svo bo den, če ga ne ome ju je jo prav ne pre po-
ve di, prav ne za po ve di in pra vi ce dru ge ga (pre po ved zlo ra be pra vic!) in če se ni sam 
us trez no prav no za ve zal. V na ra vi mo der ne ga pra va in prav ne dr ža ve pa je, da je 
rav no na ro be z dr ža vo in nje ni mi or ga ni. Njim je do vo lje no le ti sto, kar sodi v nji ho-
vo prav no pred vi de no pri stoj nost, vse dru go pa jim je pre po ve da no. 

Vpra ša nje zase je, kako do loč no je ta pri stoj nost lah ko opre de lje na in kako raz-
teg lji vi so je zi kov ni zna ki, ki jo oz na ču je jo. Raz li ka je kljub temu očit na: za po sa-
mez ni ka pred po stav lja mo, da je prav no svo bo den, če si ga na že po jas njen na čin ne 
po dre ja pra vo ali pa se mu po dre ja sam (Pac ta sunt ser van da!), med tem ko je tre ba 
pri dr žav nih or ga nih vse lej naj ti us trez no prav no me ri lo, da so upra vi če ni in za ve-
za ni oprav lja ti do lo če no de jav nost.29

V na ra vi te melj nih pra vic je, da je člo veš ka mera nuj no soč lo veš ka. V pra vu ima 
soč lo veš ka mera zelo raz lič ne obra ze. Me rim, re ci mo, na vpra ša nji raz lič no sti in 
dru gač no sti, to je na vpra ša nji, ki ju ne sme mo oce nje va ti z is tim splo šnim vat lom, 
če ima mo opra vi ti z za seb nost jo in av to nom nost jo, ki upo šte va ta ena ke pra vi ce 
dru gih. Me rim, da lje, na ko li zi jo dveh ali več te melj nih pra vic, ki so bo di si so raz-
mer ne, če so pred nami pra vi ce iste vr ste (npr. ko li zi ja dveh pra vic do svo bo de gi ba-
nja), ali pa so iz klju ču jo če, če ima jo ne ka te re te melj ne pra vi ce več jo te žo kot dru ge 
(npr. pred nost pra vi ce do za seb no sti pred pra vi co do svo bo de izra ža nja v ti sku). In 
me rim, ne na zad nje, na sub til na vpra ša nja so cial ne dr ža ve, ko naj bi s pre raz po re ja-

28  Glej Pe ter Jam brek: 1. Us tav na de mo kra ci ja (nav. delo), str. 295-296, 331, in 2. Raz voj in iz-
ho diš ča nove slo ven ske us tav no sti, v: Igor Kau čič (ur.): Nova us tav na ure di tev Slo ve ni je. Zbor nik raz prav. 
Urad ni list RS: Ljub lja na 1992, str. 11.   

29  Prim. z obraz lo ži tvi jo pred lo ga Us ta ve RS, v ka te ri je ta prob lem na ka zan, a - žal - de lo ma tudi 
vse bin sko ne pra vil no iz pe ljan (glej Po ro če va lec Skupš či ne RS, št. 30/91, str. 12): »Dru go te melj no iz ho diš-
če ... da us ta va do puš ča vse, če sar izrec no ne ome ju je ali pre po ve du je. V skla du s tem us ta va ne ure ja oz. 
ne ure ja po drob ne je ti stih druž be nih po dro čij, ki so del ci vil ne druž be, ozi ro ma so pre puš če na v ure ja nje 
dr žav lja nom in dru gim sub jek tom na pod la gi nji ho ve last ne ini cia ti ve ter in te re sov. (...). Tak šno sta liš če 
omo go ča ob li ko va nje re la tiv no krat ke in ra zum lji ve us ta ve, ki na eni stra ni do lo ča prav no ob li ko te melj nim 
struk tur nim ok vi rom or ga ni zi ra nja dr ža ve, na dru gi pa puš ča pro stor za raz lič ne ob li ke druž be ne ga or-
ga ni zi ra nja in de lo va nja, pri če mer po se bej va ru je te melj ne pra vi ce in svo boš či ne po sa mez ni kov in dru gih 
sub jek tov.« Spor no je, da obraz lo ži tev izrec no ne raz li ku je med po sa mez ni ki in nji ho vi mi in te re sni mi zdru-
že nji na eni ter dr ža vo in nje ni mi or ga ni na dru gi stra ni, pa tudi to, da ne upo šte va (beri: vsaj ne na va ja), 
kako se prav ni sub jek ti prav no soo me ju je jo. 
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njem us tvar je ne ga do hod ka ize na če va li za čet na nee na ka iz ho diš ča, a po če li to tako, 
da ne bo ohrom lje na us tvar jal nost trž ne ga gos po dars tva in da mo re bit ni so cial ni 
ci lji ne bi kot »viš ji ci lji« pre gla si li te melj nih pra vic in dru gih zgo do vin sko utr je nih 
na čel prav ne dr ža ve.

Če te melj ne pra vi ce jem lje mo »re sno« (izraz je vzet iz na slo va Dwor ki no ve knji-
ge30), se tem in dru gim sub til nim vpra ša njem ne mo re mo izog ni ti. Po men ska od pr-
tost pra vic, nji ho va nuj na ko re la tiv na na ra va in po go sto ve li ka zah tev nost živ ljenj-
skih pri me rov, v ka te rih se te melj ne pra vi ce ude ja nja in se jih ne ma lo krat tudi kr ši, 
opo zar ja jo na po men, ki ga mora ime ti tudi pra vo vars tve ni us troj. Ne bom re kel, da 
se PU tega prob le ma ne za ve da, dr ža lo pa naj brž bo, da sod na veja ob la sti (vključ no 
z us tav nim so diš čem) ni bila de lež na po zor no sti, ki bi jo za slu ži la.31

Prob lem sta zla sti na čin iz vo li tev in pri stoj nost us tav ne ga sodiš ča. Do pr ve ga 
vpra ša nja se »Gra di vo« in »Teze« niso opre de li le, o dru gem vpra ša nju pa je bilo la-
pi dar no re če no, da us tav no so diš če od lo ča o sklad no sti za ko nov z us ta vo, o spo rih 
o pri stoj no sti med re pub li ko in ob či no ter o pri tož bah zo per pred sed ni ka re pub li ke 
in mi ni stre.32 Vse ka kor je za ni mi vo, da se ta krat še ni po mi sli lo na od lo ča nje o us-
tav nih pri tož bah za ra di kr ši tev člo ve ko vih pra vic in te melj nih svo boš čin s po sa mič-
ni mi ob last ni mi akti.

Ka ko vost ne ga prav ne ga si ste ma ni, če nima v njem do volj pou dar je ne vlo ge tudi 
us tav no so diš če. To vlo go lah ko do se ga in vzdr žu je ob pred po stav ki, da so us tav ni 
sod ni ki mo ral no po konč ne (ča sti vred ne) oseb no sti, ki so hkra ti vr hun ski prav ni 
stro kov nja ki, in da je pri stoj nost po stav lje na v ra zum ne meje, ki ne du ši jo us tvar-
jal no sti. Se da nji ob seg pri stoj no sti je da leč pod temi me ja mi. Ra zum na bi bila ti sta 
pri stoj nost, ki bi se osre do to či la na pre so jo us tav no sti za ko nov in na prav no naj-
bolj po mem bne us tav ne pri tož be. V pri stoj no sti us tav ne ga so diš ča bi mo ra lo biti, 
da iz med pris pe lih pri tožb iz be re okrog sto za dev let no, o ka te rih bi od lo či lo (tako 
ime no va ni di skre cij ski cer tio ra ri po sto pek).33

10.

Ti pič na tva ri na us ta ve je tudi ure di tev dr žav ne or ga ni za ci je, to je ure di tev vr ste 
osred njih dr žav nih or ga nov, nji ho ve pri stoj no sti in raz me rij med nji mi. V PU je 
temu pos ve če no če tr to po glav je34, ki je, gle da no po čez, zelo nei ze na če no; po glav je 

30  Ro nald Dwor kin: Ta king Rights Se ri ously. Har vard Uni ver sity Press: Cam brid ge, Mas sac hu-
setts 1977. 

31  Prim. »Gra di vo«, str. 80-81. 
32  Glej »Gra di vo«, str. 80-81, in »Teze«, str. 113.  
33  Za to iz pe lja vo se je že več krat izre kel biv ši us tav ni sod nik Ma tevž Kri vic. Glej na pri mer nje-

go vo raz pra vo Us tav no so diš če: pri stoj no sti in po sto pek, v: Ma ri jan Pavč nik, Arne Mav čič (ur.): Us tav no 
sods tvo. CZ: Ljub lja na 2000, str. 103 (op. 83), 173 (op. 204) in 185. 

34  »Teze«, str. 105-114.  
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o dr žav ni ure di tvi se osre do to ča zla sti na ob li ko dr žav ne ob la sti (tu igra jo ključ no 
vlo go dr žav ni po gla var, za ko no daj no telo in vla da, če gre za par la men tar ni ali pa 
vsaj za par la men tar no-pred sed niš ki si stem), med tem ko so dru gi or ga ni (še po se bej 
red no sods tvo in us tav no so diš če – o tem go vo rim že v raz del ku 9) obrav na va ni bis-
tve no manj po drob no. Na tanč no bra nje raz kri je tudi to, da pre cej pred la ga nih do-
lo čil ni bilo na rav na nih de con sti tu tio ne fe ren da, am pak so bili kri ti ka te daj ve ljav ne 
us tav ne ure di tve. V ta kri tič ni del so di jo na pri mer do lo či la o od po kli cu skupš či ne 
na pod la gi splo šne ga re fe ren du ma; do lo či la o ši ro ko za sno va nem re fe ren dum skem 
od lo ča nju (spre mem ba us ta ve naj bi bila na pri mer mož na samo na te me lju re fe-
ren du ma) in do lo či lo o pred sed ni ko vi raz pu sti tvi skupš či ne (ali se na ta), ka dar to 
od nje ga zah te va pred sed nik skupš či ne (ali se na ta).

Dra go cen pris pe vek PU je, da se je izre kla za mo der no us ta vo, ki je tudi po-
stop kov ni akt. Mo der na us ta va ne to ta li zi ra ob li ke dr žav ne ob la sti, am pak to ob-
last vzpo stav lja kot prav no for mo, ki jo nato no sil ci ob la sti vse bin sko na pol nju je jo. 
Prav na for ma omo go ča prav no igro, ki te me lji na na če lu de li tve ob la sti (sku paj s 
si ste mom za vor in rav no ve sij). Po mem bna ni samo de li tev ob la sti, rav no tako po-
mem ben je tudi si stem za vor in rav no ve sij, ki pre pre ču je, da bi se de li tev spre vr gla 
v svo je nas prot je – v »deli in vla daj« (di vi de et im pe ra). 

PU je pred vi de va la uved bo par la men tar ne ga si ste ma, med tem ko je tako ime-
no va na Pod vin ska us ta va kot va rian to do puš ča la tudi me ša ni par la men tar no-pred-
sed niš ki si stem. Po mem bno je, da ima PU ne ka te re re ši tve, ki so bo lje za sno va ne 
kot v ve ljav ni URS. Šib ka toč ka ve ljav ne us ta ve je ime no va nje mi ni strov, ki je v 
pri stoj no sti dr žav ne ga zbo ra (čl. 112/1). Spor na je tudi in sti tu ci ja »hea rin ga«, to je 
tega, da se mora pred la ga ni mi ni ster pred ime no va njem pred sta vi ti pri stoj ni ko mi-
si ji Dr žav ne ga zbo ra in od go var ja ti na nje na vpra ša nja (čl. 112/2).35 PU je bila bolj 
živ ljenj ska in bolj v skla du s kla sič nim par la men tar nim si ste mom. Pred vi de va la je, 
da pred sed ni ka vla de ime nu je pred sed nik re pub li ke, ki nato na pred log pred sed ni-
ka vla de ime nu je tudi mi ni stre.36 Ta iz pe lja va je vse ka kor ena ti stih, ki jo ka že ob 
ugod ni pri lož no sti vne sti v URS.

PU še ni go vo ri la o Dr žav nem zbo ru, am pak je za ko no daj no telo oz na či la kot 
skupš či no, ob ka te ri je bil tudi se nat kot »pred stav niš tvo so cial nih, eko nom skih, 
kul tur nih in ob čin skih te les (or ga ni za cij, skup no sti ali us ta nov).«37 Če skupš či no 
pri mer ja mo z Dr žav nim zbo rom, je bila nje na bolj ša plat tako ime no va na pe tod-
stot na klav zu la38, ki je na ka zo va la mož nost pe tod stot ne ga vo lil ne ga pra ga za vstop 

35  Glej Ma tevž Kri vic: Vla da, v: Nova us tav na ure di tev (nav. delo), str. 194 in nasl., in Franc 
Grad: Par la ment: Vla da, v: Prav na prak sa, 12 (1993) 13, str. 15-17. 

36  »Teze«, str. 110-111.   
37  »Teze«, str. 107-108.  
38  »Teze«, str. 105: »Li stam, ki v enem vo lil nem okra ju ne do bi jo niti pet od stot kov gla sov, se ne 

do de li po slan sko me sto«. Po ve ljav ni us tav ni ure di tvi (glej op. 40) se »pri de li tvi man da tov ne upo šte va jo 
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v za ko no daj no telo. V ve ljav no us ta vo je bilo do lo či lo o šti riod stot nem vo lil nem 
pra gu vklju če no še le leta 2000 (po zna nih za ple tih, ki jih je spro žil »vo lil ni re fe ren-
dum« iz de cem bra 199639).40 Re la tiv no vi sok vo lil ni prag kre pi so raz mer no pred-
stav niš tvo, ki te me lji na moč nej ših po li tič nih stran kah.

Se da nji Dr žav ni svet je več krat pred met kri tič ne obrav na ve; ne ka te ri so celo za 
to, da se mu us ta va odre če ali pa da se preob li ku je v zbor po kra jin, če bo spre jet us-
tre zen za kon, ki bo ure dil nji ho vo us ta nav lja nje. To vrst na raz prav lja nja ne mo re jo 
po te ka ti mimo PU; stro kov na ute me lji tev je teht no opo zo ri la, da ne za doš ča zgolj 
nu me rič na ena kost, ki do bi va svoj odraz v skupš či ni (da nes v Dr žav nem zbo ru), 
am pak da je tre ba us trez no upo šte va ti tudi struk tur no se stav lje nost druž be, ki ima 
svoj glas v se na tu (da nes v Dr žav nem sve tu). Se nat ni bil pred vi den kot dru gi dom; 
za sno van je bil kot or gan, ki ima ko rek tiv no in mo de ra tiv no funk ci jo.41 To vrst ni 
or gan lah ko po mem bno do pol nju je Dr žav ni zbor. Če ob Dr žav nem zbo ru ni še se-
na ta ali sve ta (poi me no va nje ni bis tve no), je ohrom ljen si stem za vor in rav no ve sij, 
ki mora biti vgra jen v vsa ko vejo ob la sti (in ne le v raz mer ja med nji mi!).

Po mem bno vpra ša nje je tudi to, kaj je pred met us tav ne, za kon ske in pod za kon-
ske tva ri ne. O tem, da je us ta va te melj ni prav ni akt, je bilo že spre go vor je no. Če na 
krat ko po no vim, so di jo v us ta vo te melj ne pra vi ce (in dolž no sti), ob njih pa še vse 
ti ste pra vi ce, dolž nost na upra vi če nja in prav ne dolž no sti, ki se na na ša jo na pri stoj-
nost osred njih dr žav nih or ga nov. Dru ge pra vi ce in prav ne dolž no sti so pred met 
za ko na in dru gih splo šnih ak tov za ko no daj ne ga or ga na. Do me na ured be in pod za-
kon skih ak tov je lah ko le na čin iz vr še va nja pra vic in prav nih dolž no sti; na čin pre-
sto pi prav no do vo lje no mejo, če ka kor koli oži pra vi ce ali stop nju je dolž no sti.

Če so ta na čel na vpra ša nja tudi us trez no us tav no ure je na, se iz bolj ša ka ko vost 
us tav ne ga in prav ne ga ure ja nja. Kar za de va us tav no tva ri no, je tre ba pre gle da ti vsa 
ti sta me sta, na ka te rih us ta va samo na po tu je na za kon, ne da bi ga ka kor koli us mer-
ja la. Vča sih za doš ča jo že dve, tri na čel ne be se de (krat ko us tav no na če lo ali us tav ni 
stan dard), ki na ka zu je jo smer, v ka te ro naj gre za ko no da ja lec. Zna či len pri mer je 
vpra ša nje vo lil ne ga si ste ma, ki je bilo v us tav nem be se di lu iz leta 1991 (čl. 80/4) 
vse bin sko v ce lo ti neu smer je no. Za ple tom, ki so sle di li, bi se ne ma ra lah ko izog ni-
li, če bi ime li us trez no us tav no iz ho diš če. Zgo raj je bilo že po jas nje no, da je PU to 
iz ho diš če vsaj de lo ma na ka zo va la. Stvar po seb ne ana li ze bi lah ko bila tudi pri mer-
ja va za pi sov te melj nih pra vic v PU in za pi sov v ve ljav ni us ta vi. Ta ana li za bi bila 
za ni mi va zla sti na po droč jih pra vi ce do so cial ne var no sti in zdrav ja42, last nin ske 

li ste kan di da tov, ki so v celi dr ža vi do bi le manj kot šti ri od stot ke gla sov«.   
39  Glej U-I-12/97 (Odl US VII/2, 180). 
40  Glej Us tav ni za kon o do pol ni tvi 80. čle na Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je, Ur. l. RS, št. 66/2000.  
41  Fran ce Bu čar, v: »Gra di vo«, str. 78.   
42 »Teze«, str. 101. 
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pra vi ce43, eko nom skih raz me rij44 in pra vi ce de lav cev do uprav lja nja pod je tij.45 Če 
gle da mo s sta liš ča so cial ne dr ža ve46, je bila na teh po droč jih PU moč nej ša, kot je 
ve ljav na us ta va.

Na sled nji prob lem ski sklop se na na ša na prav no (hie rar hič no) moč za ko na. Prav-
na ure di tev je bolj kon si stent na in vse bin sko zao kro že na, če so ne ka te ri za ko ni bolj 
kva li fi ci ra ni kot dru gi – bo di si tako, da se za nji ho vo spre je ma nje zah te va ta strož ji 
kvo rum in ve či na, kot ve lja ta za na vad ne za ko ne, bo di si tako, da so hie rar hič no viš ji 
kot na vad ni za ko ni ti sti za ko ni, pri ka te rih je po sto pek nji ho ve ga spre je ma nja dalj ši 
in po drob nej ši. V skla du s temi mož nost mi je v ve ljav ni us ta vi v ne ka te rih pri me rih 
pred vi de na bolj kva li fi ci ra na ve či na. PU je bila na rav ni tez in se do teh tan čin ni 
opre de lje va la. Iz je ma je bil od lo žil ni veto, ki naj bi ga imel se nat47 (se daj Dr žav ni 
svet48), na čr to va la pa je tudi od lo žil ni veto, ki naj bi ga imel pred sed nik re pub li ke.49 
De con sti tu tio ne fe ren da je tre ba biti na to pri stoj nost pred sed ni ka re pub li ke po zo-
ren. Oko liš či na, da je pred sed nik re pub li ke vo ljen na ne po sred nih vo li tvah, go vo ri 
za to, da bi mo ral tudi on ime ti mož nost vlo ži ti od lo žil ni veto; ta mož nost naj bi mu 
bila dana le v pose bej ute me lje nih pri me rih.

Zelo ob čut ljiv je tudi pred met ured be in dru gih pod za kon skih ak tov. Us ta va bi 
se mo ra la opre de li ti vsaj do na ra ve splo šne in po seb ne poob la stil ne klav zu le, ki je 
te melj za iz da ja nje uredb. V tem po gle du je zelo pou čen Te melj ni za kon ZR Nem-
či je in nam je lah ko za zgled: za ko no da jal če va na lo ga je, da do lo či »vse bi no, cilj in 
ob seg« prav ne ga ure ja nja, ki ga za kon pre puš ča ured bo da jal cu (čl. 80/1).

Ve ljav na us ta va in pred njo že PU se do tega vpra ša nja ne opre de lju je ta. Obe ga 
samo de lo ma na ka zu je ta. PU je na sta liš ču, da sme biti sle her na dolž nost ali pre po-
ved z ob vez no moč jo odre je na samo z za ko nom.50 Ve ljavna us ta va je še bolj do loč-
na: »Pra vi ce in ob vez no sti dr žav lja nov ter dru gih oseb lah ko Državni zbor do lo ča 
samo z za ko nom« (čl. 87).51

Re la tiv no do loč no ome ji tev in us me ri tev ured bo da jal ca vse bu je še le Za kon o vla-
di RS (Ur. l. RS, št. 25/05). Ured ba je splo šni prav ni akt, s ka te rim vla da »po drob ne je 

43  »Teze«, str. 102-103.  
44  »Teze«, str. 103. 
45  »Teze«, str. 104.  
46  O so cial ni dr ža vi in nje ni na ra vi glej Velj ko Rus: So cial na dr ža va in druž ba bla gi nje. Do mus: 

Ljub lja na 1990, str. 373 in nasl. 
47  »Teze«, str. 109: »Pred raz gla si tvi jo mora biti za kon pred lo žen se na tu. Če ima se nat pri pom be, 

mora skupš či na o njih zav ze ti sta liš če.« 
48  Glej čl. 97/1 URS. 
49  »Teze«, str. 108: »Pred sed nik re pub li ke lah ko pred raz gla si tvi jo za ko na ter ja, da skupš či na o 

njem še en krat raz prav lja.« 
50  »Teze«, str. 107.  
51  O ge ne zi tega do lo či la glej Ma ri jan Pavč nik: Hiti preu dar no! Glo se k os nut ku us ta ve Re pub li ke 

Slo ve ni je (uvod nik), v: Na ši raz gle di, 39 (1990) 21, str. 605-606. 
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ure ja in raz čle nju je v za ko nu ali v dru gem aktu Dr žav ne ga zbo ra do lo če na raz mer ja 
v skla du z na me nom in s kri te ri ji iz za ko na ozi ro ma dru ge ga pred pi sa« (oba krat pou-
da ril M.P.; čl. 21/1). Za kon po se bej na gla ša (beri: spre je ma ome ji tev), da se ured ba 
»za ure sni če va nje pra vic in ob vez no sti dr žav lja nov in dru gih oseb lah ko izda le na 
pod la gi izrec ne ga poob la sti la v za ko nu (čl. 21/2; na vseh me stih pou da ril M. P.). V 
na ra vi stva ri je, da je ta tva ri na us tav na in bi bilo zato bis tve no bolj pra vil no, da bi 
bilo do lo či lo te vr ste vse bo va no že v us ta vi, ki je za ko nu hie rar hič no na dre je na.

Med vpra ša nji, ki jih od pi ra PU, naj ome nim vsaj še prob lem lo kal ne sa mou pra-
ve. V stro kov ni ute me lji tvi je sta liš če, da lo kal na sa mou pra va »sa mo stoj no ure ja 
ti ste za de ve, za ka te re sma tra, da so samo nje no last no po droč je in ni ma jo šir še ga 
po me na.«52 Po dob no sta liš če je poz na la tudi URS (1991), češ da se ob či ne »sa mo-
stoj no od lo ča jo o po ve zo va nju v šir še sa mou prav ne lokalne skup no sti, tudi v po-
kra ji ne« (čl. 143/1). Us tav ni za kon iz leta 2006 je to do lo či lo spre me nil in po kra ji no 
opre de lil kot samou prav no lo kal no skup nost, ki »oprav lja lo kal ne za de ve šir še ga 
po me na in z za ko nom do lo če ne za de ve re gio nal ne ga po me na« (novi čl. 143/1). Do-
lo če no je tudi, da se po kra ji ne us ta no vi jo z za ko nom, ki ga spre je ma dr ža vi zbor z 
dvo tret jin sko ve či no gla sov nav zo čih po slan cev (novi čl. 143/2). 

Za mi sel o či stem sa moor ga ni zi ra nju je spre gle do va la, kot lepo pra vi Šmi dov nik, 
da »lo kal na sa mou pra va ne pred stav lja zgolj lo kal nih skup no sti sa mih po sebi, pač 
pa mora biti vsa ka po se bej ‚in sti tu cio na li zi ra na’ z dr žav nim ak tom, s ka te rim je us-
ta nov lje na, in so ji s tem priz na ne ka ko vo sti in po lo žaj lo kal ne sa mou prav ne skup-
no sti.«53 Na ne kem dru gem me stu je bilo že po ve da no, da je dr ža va svo je vr sten 
nad si stem, v ok vi ru ka te re ga de lu je jo po sa mez ni pod si ste mi. V na ra vi raz mer ja 
med dr ža vo in lo kal no sa mou pra vo je, da us ta va opre de lju je bis tve ne ele men te sa-
mou prav no sti, ki ima jo us tav no vars tvo in jih po drob ne je iz pe lju je za ko no da ja lec. 
»Na men za kon ske ga ure ja nja lo kal ne sa mou pra ve to rej ni ome je va nje«, na da lju je 
Šmi dov nik, »pač pa omo go ča nje in tudi raz vi ja nje lo kal ne sa mou pra ve«, ki mora 
biti v skla du tudi »z na cio nal no dok tri no in z mo de lom lo kal ne sa mou pra ve, ki se 
je ob li ko val sko zi sto let ja v po sa mez ni de že li.«54

11.

PU je ime la in ima dra go ce no vlo go v ge ne zi us tav ne poti, ki jo je skle ni la ve-
ljav na URS. Po men PU ni bil samo stro kov no-znans tve ne na ra ve, njen po men je bil 
tudi ci vil ni po gum, ki so ga nje ni tvor ci izra zi li in s tem spro ži li na dalj nji us tav ni 
tek. PU je os ve ži la ra zu me va nje kla sič ne ma te ri ae con sti tu tio nis, ki iz ha ja »iz us tav-
ne tra di ci je in no vih zna menj ča sa.«55 V pris pev ku je ta tva ri na us ta ve raz čle nje na in 

52 »Gra di vo«, str. 82. 
53 Janez Šmidovnik: Lokalna samouprava. CZ: Ljubljana 1995, str. 32. 
54 Šmidovnik: Lokalna samouprava (nav. delo), str. 31.
55  Hribar, v: »Gradivo«, str. 44.
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ovred no te na gle de na prav no te žo, ki jo ima jo po sa mez ni deli us ta ve. Opo zor je no 
je bilo na re ši tve, ki so vpli va le in bile spre je te v ve ljav no URS, na re ši tve, ki so še 
ved no ak tual ne de con sti tu tio ne fe ren da, ome nje na pa so bila tudi ne ka te ra sta liš ča, 
o ka te rih so raz lič ni po gle di.

PU je pod pr la in s pream bu lo tudi od pr la mož nost no ve ga ra zu me va nja us tav-
nih be se dil.56 Gre zla sti za ti sto ra zu me va nje, ki gra di na osred njo sti člo ve ko ve ga 
do sto jans tva in na člo ve ko vem od go vor nem rav na nju (do po koj nih, so lju di, na ra ve 
in pri hod njih ro dov).

56   Vzpodbudno je, da že imamo komentar k ustavi [Lovro Šturm (ur.): Komentar Ustave 
Republike Slovenije. FDŠ: Ljubljana 2002] in doktorsko disertacijo, ki se ukvarja z razlagalnimi odločbami 
ustavnega sodišča [Sebastian Nerad: Interpretativne odločbe ustavnega sodišča. Uradni list RS: Ljubljana 
2007]. Glej tudi referate na delovni sekciji Razlaga (razumevanje) ustave. Referenti so bili Marijan Pavčnik, 
Ciril Ribičič, Franc Testen, Alenka Šelih, Albin Igličar, Zvonko Fišer, Lovro Šturm, Janez Čebulj, Lojze Ude 
in Igor Kaučič. Objavljeno v: IX. dnevi javnega prava. Portorož, junija 2003, str. 11-145. 
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Iz vo ri slo ven ske us ta ve

Ko nec osem de se tih let smo bili pri ča pri ha ja jo če mu valu idej, ideo lo gi je, prak-
se neo li be ra liz ma, ki se je na Za ho du moč no uve ljav ljal. Ne gle de na to, kak šno je 
mne nje o tem da nes, je obe ta lo od pi ra nje po lja svo bo de na vseh mo go čih po droč-
jih, tako v po li tič nem, so cial nem in eko nom skem živ lje nju in je pris pe va lo k šir je-
nju po lja svo bo de. V tem kon tek stu bi ra zu mel tudi ta krat no zav ze tost so cio lo gov 
za to, da je tudi v po li tič nem živ lje nju po tre ben nek nov ok vir, ki bo po lje svo bo de 
ute me ljil in ga za go to vil. Šlo je za raz pra ve o ci vil ni druž bi, o mož no stih ne pro fit ne-
ga, vo lun ter ske ga sek tor ja v od no su na dr ža vo in po dob no.

Dru ga po mem bna oko liš či na je bila, da je bil ta idej ni val, ki smo ga gle da li na 
Za ho du, soo čen z neko do kaj trd no eko nom sko in so cial no struk tu ro in da so bili 
pre mi sle ki že ta krat kri tič ni v smi slu, da ne gre iz gu bi ti vse ga, kar se je aku mu li ra lo 
kot prak sa in kot ci vi li za cij ska pri do bi tev prejš nje ga si ste ma. Iz tega iz ha ja zelo ja-
sen za pis v na ši us ta vi, da ho če mo os ta ti so cial no-trž na druž ba. Kom bi na ci ja obeh 
di men zij je bila pre miš lje no za sno va na in se ohra nja vse sko zi v raz lič nih va rian tah 
in tudi v prak si.

To se mi zdi iz jem no po mem bno tudi z vi di ka na dalj nje ga do ga ja nja in raz vo ja. 
Če bi ta krat po pu sti li v sme ri pre ve li ke li be ra li za ci je, bi naj brž tr či li ena ko trdo na 
so cial no dno, kot ne ka te re dru ge tran zi cij ske dr ža ve, ki so ime le in še ima jo ve li ko 
več je so cial ne in eko nom ske prob le me. Kljub neo li be ral nim vpli vom smo ohra ni li 
ve li ko ti ste ga, kar se je že do ta krat vzpo sta vi lo kot so cial na dr ža va. Ohra ni li smo 
sin di ka te, ki jih v vzhod noe vrop skih dr ža vah prak tič no niso mo gli ohra ni ti in ki so 
bili vse sko zi pro tiu tež pre ve li ki li be ra li za ci ji živ lje nja v eko nom skem in so cial nem 
po gle du. Zato ima mo da nes či sto dru gač no iz ho diš če, ko se po go var ja mo z Evro-
po o npr. t.i. var ni fek si bil no sti, ki se ka že v tem, da lah ko vzpo stav lja mo so cial no 
eko nom sko rav no tež je.

Prav ta oko liš či na pa ima tudi ne kaj prob le ma tič nih di men zij. Na eno od teh 
nas je že več krat opo zo ril pro fe sor Bu čar v svo jih raz pra vah in ref ek si ji do ga ja nja v 
tran zi cij skem ča su. Na mreč, da so se vse sko zi ohra nja li neki sta ri obraz ci so cial ne ga 
in po li tič ne ga živ lje nja ne gle de na to, kaj je bilo opre de lje no in for mal no za pi sa no. 
Mi slim, da se rav no iz teh raz lo gov t.i. tran zi ci ja v eko nom skem živ lje nju v sme ri 

Dr. Ivan SVETLIK
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pre struk tu ri ra nja gos po dars tva od vi ja pre po ča si in bi mo ra la biti mno go bolj ra di-
kal na. Ohra nja nje že pri dob lje ne ga, do ta krat us tvar je ne ga in ve li ka za dr ža nost do 
bolj ra di kal nih pre mi kov, je naj brž ti sto, kar nas vse sko zi sprem lja in ko se kri za 
gos po dars tva po nov no po glab lja, se soo ča mo z vpra ša njem šib ke pod la ge, da bi jo 
lah ko pre bred li, ker je pre struk tu ri ra nje te klo izred no po ča si. Na me sto da bi šli v 
ra di kal no ino va ci jo, v nove teh no lo gi je, v iz bolj ša nje proi zvod ne struk tu re, v dvig 
ka ko vo sti de lov nih mest, smo ohra nja li de lov no in ten ziv no proi zvod njo, šči ti li de-
lov na me sta, za kar nam bo slej ko prej iz stav ljen ra čun in ga bo tre ba naj brž pla ča ti 
tudi s so cial ni mi žr tva mi.

Na me sto pre struk tu ri ra nja proi zvod nje in raz voj ne ga pod jet niš tva se je kot neka 
kva zi ino va ci ja uve lja vi lo ti sto, kar bi oz na čil za in sti tu cio nal no pod jet niš tvo. Na-
me sto pra ve ga pod jet niš tva, ki os va ja trge, uva ja nove proi zvod ne pro gra me, se je 
ve li ko pod jet niš tva iz ka zo va lo in se iz ka zu je kot igra z vred nost ni mi pa pir ji ter pri-
do bi va nje last ni ne. In sti tu cio nal no pod jet niš tvo je neke vr ste kva zi pod jet niš tvo, 
na ša ino va ci ja, ki pa dol go roč no ne more pri ne sti us pe hov.

Opo zo ril bi, da gra dua li zem, ki se je uve lja vil s kom bi na ci jo pri sta ja nja na de-
diš či no in po stop ne ga spre mi nja nja, od pi ra do lo če na vpra ša nja, ki jih mo ra mo 
zelo na tanč no sprem lja ti zato, da ne bi priš lo do eks po nen cial nih spre memb, ki bi 
nas lah ko pre se ne ti le. Pri tem mi slim zla sti na to, da se sko zi de re gu la ci jo, sko zi 
uva ja nje li be ral nih ob lik v eko nom ski sfe ri, za če nja jo tudi pro ce si so cial ne di fe-
ren cia ci je, pro ce si raz grad nje že zgra je nih jav nih služb, ki na prvi po gled niso 
vi de ti nič po seb ne ga. Ven dar na do lo če ni toč ki lah ko po sta ne jo izra zi to prob le-
ma tič ne za vzdr že va nje jav nih sto ri tev, npr. zdravs tve ne ga si ste ma. Rav no zato je 
tre ba gra dua li zem bolj in ten ziv no sprem lja ti z vi di ka nje go vih so cial nih po sle dic. 
Da nes ni ma mo na tanč nih in do volj do brih štu dij, ki bi po ka za le, ko li ko lju di je 
do se glo viš jo stop njo ka ko vo sti živ lje nja v pri mer ja vi z de set let jem na zaj, ko li ko 
jih ži vi bo lje, ne samo v ma te rial nem smi slu, am pak tudi v smi slu mož no sti, ki jih 
ima jo na dru gih po droč jih.
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Tret ji del tako ime no va ne pi sa telj ske us ta ve je pos ve čen »so cial no-eko nom skim 
pra vi cam in raz mer jem«. Ključ na opre de li tev v tem delu us ta ve je na me nje na od-
no som med de lom in last ni no. Ti od no si so opre de lje ni z na sled njo dvo smer no 
enač bo: »Te melj ni vir last ni ne je delo; last ni na pa je jams tvo za sa mo stoj no delo« 
(1988, 102). Prvi del enač be, ki le gi ti mi ra last ni no z de lom, je zna či len za so cia li-
stič na gi ba nja in kot tak pred stav lja kon ti nui te to med ta krat ob sto je čim real- so cia-
li stič nim in pri hod njim post- so cia li stič nim re ži mom. Prav za prav ne gre samo za 
so cia li stič no opre de li tev iz vo ra last ni ne, am pak za opre de li tev, ki pre vla du je tudi v 
ve či ni li be ral nih teo rij.

Za pri mer lah ko vza me mo Joh na Loc ka, ki pra vi v 27. čle nu Raz pra ve o vla da nju: 
»Če prav zem lja in vsa ži va bit ja pri pa da jo vsem lju dem, ima vsak člo vek last nin sko 
pra vi co do svo je ga last ne ga dela. Nih če drug, ra zen nje ga, nima no be ne pra vi ce do 
tega. Sila nje go ve ga te le sa in delo nje go vih rok sta nje go va last. V to, kar pri do bi iz 
na ra ve in kar pu sti v njej, vla ga svo jo silo; z njo zdru žu je ne kaj, kar je po vsem nje-
go ve ga. Na ta na čin dela svo jo last ni no« (Loc ke, 1964). Iz tega od stav ka je raz vid no, 
da Loc ke opre de lju je od nos med de lom in last ni no na po vsem an tro pološ ki in ne 
na ideo loš ki na čin. Še bolj ja sno opre de lju je raz mer je med nji ma v 32. čle nu, ko 
pra vi: »Glav ni pred met last ni ne niso plo do vi zem lje in ži va li, ki so na njej, tem več 
zem lja kot taka z vsem kar je v njej in na njej. Zem lja je v to li ko člo ve ko va last ni na, 
ko li kor jo oko pa va, sadi, zbolj šu je in kul ti vi ra in ko li kor lah ko iz nje po bi ra sa do ve« 
(Loc ke, l964). Last nin ske pra vi ce ima jo torej po Loc keu svoj »na rav ni« iz vor v delu 
ozi ro ma v kul ti vi ra nju zem lje in ne v de do va nju, ne mo no pol nem trž nem pri do bi-
va nju ali na sil ni oku pa ci ji, zato je de lov no pris va ja nje na dre je no dru gim ob li kam 
pri laš ča nja. Prav za ra di tega, ker gre za na rav ni pro ces, je tak od nos med de lom 
in last ni no imun do spre memb po li tič nih re ži mov in po goj za zgo do vin sko kon-
ti nui te to za hod ne ci vi li za ci je. Za ra di tega je ra zum lji vo, da je tak šno poj mo va nje 
o iz vo ru last ni ne spre jem lji vo tako za li be ral ne kot tudi za so cial de mo krat ske in 
so cia li stič ne ideo lo gi je.

Dru gi del enač be je po me nil v nas prot ju s pr vim de lom di skon ti nui te to s te da-
njim re ži mom. Po me nil je zdrs iz mark si stič nih na anar hi stič na in so cial de mo krat-
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Sood vi snost med de lom in  
last niš tvom
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ska sta liš ča, saj je po goj za av to no mi jo dela ve zal na last ni no in ne na sa mou prav lja-
nje. Dru gi del obrav na va ne enač be je bil v re sni ci bli že Fa bian cem, se pra vi an gleš-
kim so cial de mo kra tom, kot mark si stom. V zve zi s tem je tre ba še po se bej ome ni ti 
Taw ne je vo zah te vo po ka te ri naj bi bila pri vat na last ni na »sreds tvo za us tvar jal no 
delo, ne pa na do me stek zanj« (Taw ney, 1920). Dru gi del obrav na va ne enač be je 
pred vsem po sle di ca spoz na nja, ki iz vi ra iz 40-let ne ga eks pe ri men ta z ju go slo van-
skim sa mou prav lja njem. Ju go slo van sko sa mou prav lja nje nas je na mreč vse sko zi 
opo zar ja lo na to, da vztraj no šir je nje sa mou prav lja nja ne vpli va na to, da bi ime li 
za po sle ni več ji vpliv na vo de nje ozi ro ma na uprav lja nje pod je tij (Adam, Rus, 1986). 
Last ni na je si cer de kla ra tiv no pri pa da la de lov nim ko lek ti vom (ozi ro ma de lav ske mu 
raz re du nas ploh), ne pa po sa mez ni kom. Bila je ko lek ti vi zi ra na, ne pa tudi in di vi-
dua li zi ra na. Uve ljav lja la se je s si ste mom de li tve do hod kov, ki pa ni ni ko li pre ra stel 
v si stem de li tve do bič ka ali v del niš ki si stem. Prav tako tudi ko lek tiv no last niš tvo 
ni bilo ni ko li is ti tu cia li zi ra no v kor po ra tiv no last ni no, saj pod jet ja in za vo di ni ko li 
niso po sta li prav ni last ni ki pre mo že nja.

Na če lo sood vi sno sti med de lom in last ni no v te da njih oko liš či nah ni bilo utopč-
no, am pak po vsem ure snič lji vo tako s so cial ne ga kot tudi z or ga ni za cij ske ga in 
eko nom ske ga vi di ka. Kor po ra ti vi za ci jo druž be ne last ni ne je za go var jal tudi ta krat 
vo dil ni ju go slo van ski eko no mist Bran ko Hor vat (1991). Me nil je, da bi kor po ra ti vi-
za ci ja druž be ne last ni ne bila naj manj tve ga na ob li ka pri va ti za ci je in po dru gi stra ni 
tudi naj bolj fek si bi len pre hod iz ene ga v dru gi last nin ski si stem, saj bi v na sled njih 
fa zah omo go ča la raz lič ne ob like pri va ti za ci je. Kor po ra ti vi za ci jo druž be ne last ni ne 
so te daj za go var ja li tudi ne ka te ri druž bo slov ci, ki so nas pro to va li De mo so vi šok 
te ra pi ji in ver je li, da je mo go če tudi zno traj ka pi ta listič ne druž be ob li ko va ti tak šen 
me šan last nin ski si stem, kot ga je raz vil in sko zi de set let ja ohra nil Mon dra gon. 

Z vi di ka de li tve do hod kov je na če lu sood vi sno sti med de lom in last ni no naj bolj 
us tre za la me ri to krat ska re di stri bu ci ja. Na pod la gi em pi rič nih ra zi skav smo že te daj 
ugo tav lja li, da je bila spre jem lji va tudi za ve či no slo ven ske ga pre bi vals tva (An ton-
čič, Rus, 1993). Bila je bis tve no bolj spre jem lji va kot dru ge ob li ke di stri bu ci je, zato 
bi mo ra la biti uve ljav lje na kot pra vič na ob li ka re di stir bu ci je tudi na dru gih po droč-
jih, ne samo na po droč ju »de li tve do hod kov po delu«.

Loči tev dela od last ni ne

V us ta vi iz leta 1993 ni več čle na, ki je opre de lje val med se boj na raz mer ja med 
de lom in last ni no. Na me sto nje ga se po ja vi ta dva nova čle na, s ka te ri ma se za go tav-
lja za kon sko vars tvo tako za delo kot tudi za last ni no.

Vars tvo dela za go tav lja 66. člen z na sled nji mi be se da mi: »Dr ža va us tvar ja mož-
no sti za za po slo va nje in za delo ter za go tav lja nju no za kon sko varstvo«. Vars tvo 
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last ni ne in njen družbeni sta tus pa opre de lju je 67. člen z na sled nji mi be se da mi: 
»Za kon do lo ča na čin pri do bi va nja in uži va nja last ni ne tako, da je za go tov lje na nje-
na gos po dar ska, so cial na in eko loš ka funk ci ja. Za kon do lo ča tudi na čin in po go je 
de do va nja«. Kot vi di mo, nam 66. člen ne pove nič o od no su dela do last ni ne, prav 
tako pa nam tudi 67. člen ne pove nič o od no su last ni ne do dela. Od no si med nji ma 
os ta ne jo neo pre de lje ni in za ra di tega pre puš če ni ne šte tim di skre cij skim re ši tvam. 
Med tem ko je bil v pi sa telj ski us ta vi s funk ci jo le gi ti mi ra nja last ni ne po delu in 
s funk ci jo za go tav lja nja av to no mi je dela po last ni ni opre de ljen so cio-eko nom ski 
zna čaj slo ven ske druž be, os ta ja v us ta vi iz leta 1993 od pr to vpra ša nje o tem, kak šno 
druž bo prav za prav šči ti dr ža va s svo ji mi za ko ni. Res je si cer, da go vo ri po se ben člen 
o tem, da je Slo ve ni ja prav na in so cial na dr ža va, res pa je tudi, da s tem ni opre de-
lje no raz mer je med de lom in ka pi ta lom. Funk ci ja dr ža ve je ome je na le na za kon sko 
zaš či to obeh, ne da bi se po de li lo prio ri te to delu, ka pi ta lu ali pa rav no ves ju med 
nji ma. S tem je bis tve no osi ro ma šen tudi po men so cial ne dr ža ve. Ome jen je na 
so cial no vars tvo in skrbs tvo, na me sto da bi opre de lil tudi po li tič no in eko nom sko 
za go tov lje no sou de lež bo za po sle nih na pre mo že nju de lov ne or ga ni za ci je. Po dru gi 
stra ni pa je v va kuum, ki je na stal za ra di us tav no neo pre de lje ne ga raz mer ja med 
de lom in ka pi ta lom, vsto pi la dr ža va kot pa ter na li stič na zaš čit ni ca teh dveh. Se ve da 
ni nič na ro be z nje no zaš čit niš ko funk ci jo, saj je le ta nor mal na tudi za li be ral ne re-
ži me. Na ro be je to, da os ta ne kljub zaš čit niš ki vlo gi dr ža ve raz mer je med de lom in 
last ni no neo pre de lje no in lo če no.

O šir ših po sle di cah lo če va nja dela in last ni ne po te ka med druž bo slov ci in ten ziv-
na raz pra va več kot sto let. Naj bolj re le vant na je raz pra va, ki jo je vo dil v za čet ku 
prejš nje ga sto let ja ta krat vo dil ni Fa bia nec R. H. Taw ney. Me nil je, da »pri vat na last-
ni na sama po sebi ne ko rum pi ra na čel mar lji vo sti, pač pa jih ko rum pi ra ti sta pri vat-
na last ni na, ki je lo če na od dela; ob tem je ide ja ne ka te rih so cia li stov, da je pri vat na 
last ni na na zem ljo ali na ka pi ta lom ne do pust na, prav za prav pri mer sho la stič ne ga 
dla ko ceps tva« (Taw ney, 1920: 86). Os nov no vpra ša nje na mreč ni v tem, na ka te rih 
po droč jih naj se uve ljav lja privatna last ni na niti v tem, kak šne ob li ke naj ima, pač 
pa v tem, kak šno funk ci jo naj bi ime la. Od go vor Taw ne ya je po vsem ka te go ri čen: 
pri vat na last ni na naj bi bila pred vsem »sreds tvo za us tvar jal no delo, ne pa na do me-
stek zanj«. Smi sel za kon ske zaš či te pri vat ne last ni ne ni v tem, da zaš či ti zem lje po-
sest ni ku ren to, am pak v tem, da se za go to vi ne mo te no proi zvod njo in uprav lja nje 
druž be ne ga bo gas tva.

Si cer pa je tre ba pou da ri ti, da Taw ney po men pri vat ne last ni ne ni več pou dar-
jal za ra di tega, da bi jo zaš či til pred po se gi brez del ne ari sto kra ci je in pred sa mo-
volj ni mi davč ni mi obre me ni tva mi neu stav nih mo nar hij, am pak pred vsem za ra di 
tega, ker se je že sre če val z ne nad zo ro va nim ko pi če njem ve li ke ga ka pi ta la in za ra di 
špe ku la tiv ne ga pre ta ka nja ka pi ta la iz rok majh nih proi zva jal cev v roke ve li kih po-
slov nih združb. Spoz nal je, da se z uve ljav lja njem ve li ke ga in du strij ske ga ka pi ta la 
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bis tve no spre mi nja druž be na funk cija pri vat ne last ni ne. Pri vat na last ni na zgub lja 
funk ci jo ak tiv ne last ni ne. Na me sto »ak tiv ne« je po sta ja la vse bolj »pa siv na«. Na-
me sto, da bi bila pred vsem sreds tvo za zaš či to ne mo te ne ga po te ka dela, je po sta ja la 
vse bolj in stru ment mo či in iz ko riš ča nja. Po sle di ca tega je bila vse bolj zrah lja na 
vez med de lom in ka pi ta lom ter med moč jo in od go vor nost jo last ni kov. Iz zgor njih 
stav kov je raz vid no, da je šlo Taw ne yu pred vsem za to, da uve lja vi funk cio nal no 
ana li zo pri vat ne last ni ne in s tem pre se že do te daj pre vla du jo čo raz pra vo o pred no-
stih in sla bo stih po sa mez nih ob lik last niš tva, bo di si da je šlo za pri vat no, ko lek tiv-
no, kor po ra tiv no, dr žav no ali jav no last ni no. Opo zar jal je na to, da lah ko ista ob li ka 
last ni ne oprav lja raz lič ne, celo nas prot ne druž be ne funk ci je. V skla du s to ugo to-
vi tvi jo je Taw ney uve del novo kla si fi ka ci jo last nin skih ob lik. Čle nil jih je pred vsem 
na ti ste, ki oprav lja jo pre tež no ak tiv no funk ci jo in na ti ste, ki oprav lja jo pre tež no 
pa siv ne last niš ke funk ci je.

Med ak tiv ne vr ste pri vat ne last ni ne je uvr stil:
• last ni no na do ho dek, ki iz vi ra iz oprav lje nih sto ri tev po sa mez ni ka;
• last ni no, ki je po treb na za ohra nje va nje zdrav ja in oseb ne ga bla go sta nja;
• last ni no na zem ljo in na de lov na sreds tva, ki jih ak ter ji oseb no po tre bu je jo;
• last ni no na av tor ske pra vi ce ter pa ten te.

Med pa siv ne vr ste pri vat ne last ni ne pa je Taw ney uvr stil na sled njih pet:
• last ni no na zem ljiš ko ren to in na obre sti;
• last ni no, ki iz vi ra iz špe ku la cij;
• last ni no na mo no pol ne do bič ke;
• last ni no na ren to ur ba ni zi ra nih zem ljišč; 
• last ni no, ki iz vi ra iz tan ti jem.

Prve šti ri ak tiv ne vr ste pri vat ne last ni ne omo go ča jo us pe šno delo, dru gih pet 
pa teh funk cij očit no ne oprav lja. Prve šti ri spod bu ja jo de lav nost in us tvar jal nost, 
dru gih pet pa šči ti brez de lje in pa ra zi ti zem. Prve šti ri za go tav lja jo, da bo vsak lah ko 
uži val sa do ve svo je ga dela, dru ge šti ri pa ne. Če pov za me mo: Taw ne ye va di ho tom-
na funk cio nal na kla si fi ka ci ja se zdi vsaj na prvi po gled bolj živ ljenj ska in hkra ti bolj 
pre ciz na kot je ve či na so cia li stič nih kla si fi ka cij, ki se vr ti jo oko li di le me, ali je tre ba 
dati pred nost pri vat nim in in di vi dual nim ali pa jav nim in ko lek tiv nim vr stam last-
niš tva. Taw ne ye va kla si fi ka ci ja nam po leg tega daje po vsem kon kre ten od go vor na 
vpra ša nje: kak šne ob li ke last niš tva bi mo ra la pod pi ra ti dr ža va in kak šne bi mo ra la 
ome je va ti. Od go vor je ja sen in pre prost: z dav ki bi mo ra la zmanj še va ti davč ne obre-
me ni tve ak tiv ne vr ste pri vat ne last ni ne in po ve če va ti davč ne obre me ni tve pa siv nih 
vrst pri vat ne last ni ne.
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De set let ka sne je

Ob de set let ni ci pi sa telj ske us ta ve je ured niš tvo Nove re vi je (glej šte vil ko 
194/195) ob ja vi lo 14 pris pev kov, ka te rih av tor ji so oce nje va li iz ho diš ča ome nje ne 
us ta ve z vi di ka prak se, ki se je na ko pi či la v zad njem de set let ju. Tret ji del us tav-
ne ga tek sta, ki je bil pos ve čen so cial no eko nom skim pra vi cam, sva ana li zi ra la dr. 
Ude in av tor tega pris pev ka. Dr. Ude je uvo do ma ome nil, da je os nu tek pi sa telj ske 
us ta ve v tret jem po glav ju vse bo val več do ločb o so cial no-eko nom skih pra vi cah, 
kot jih vse bu je ve ljav na us ta va. Pri tem je po se bej ome nil, da je »os nu tek vse bo val 
celo opre de li tev, da je te melj ni vir last ni ne delo, last ni na pa jams tvo za sa mo stoj-
no delo«. Očit no se je za ve dal, da je tak šna opre de li tev ključ na za ce lot ni tret ji del 
us ta ve, ki je pos ve čen re gu la ci ji so ci oe ko nom skih pra vic. Kljub temu ome nje ne ga 
manj ka ni ko men ti ral, am pak se je ome jil samo na na šte va nje ti stih pra vic, ki so 
bile vklju če ne v tret je po glav je.

V na da lje va nju je obrav na val prav ne ok vi re last ni nje nja, pri va ti za ci je in de na-
cio na li za ci je, saj so so ci oe ko nom ske pra vi ce prav v teh kon tek stih do bi le bolj do lo-
čen so cial ni sta tus. Opo zo ril je na to, da je »ob dob je, ko po te ka ta preo braz ba biv še 
druž be ne last ni ne v last ni no z zna ni mi no sil ci in de na cio na li za ci ja, spe ci fič no in 
za ple te no«. Me nil je, da »do kler last nin ska pra vi ca ni uve ljav lje na kot te melj na in 
edi na ob li ka last nin skih raz me rij in se ve či na po stop kov še le uk var ja z ob li ko va-
njem last nin skih raz me rij, se ve da ni mo go če raz vi ja ti vse bi ne last nin ske pra vi ce 
in nje ne ga vars tva tako, kot naj bi ve lja lo za mo der no de mo kra tič no dr ža vo«. Prav 
tako je pou da ril, da »bodo po stop ki last ni nje nja pri pe lja li tudi do po raz de li tve po-
li tič ne mo či«, to pa po me ni, da »po za ključ ku teh pro ce sov splo šna re vi zi ja prav no 
ne bo mo go ča, eko nom sko pa bi bila ško dlji va«.

Av tor ju gre priz na nje, da je do kaj na tanč no opo zo ril na ne za dost no opre de li tev 
iz ho dišč nih na čel v zve zi z do lo ča njem sta tu sa so ci oe ko nom skih pra vic, ki naj bi ga 
ime le v novi druž bi. Hkra ti pa bi mu mo ra li za me ri ti, da ni na ka zal kje, kdaj in za kaj 
»ni mo go če raz vi ja ti vse bi ne last nin ske pra vi ce in nje ne ga vars tva«. Še po se bej mu 
lah ko za me ri mo, da je po eni stra ni ugo tav ljal, da v pro ce sih last ni nje nja »ni mo go-
če va ro va ti last nin skih pra vic«, po dru gi stra ni pa je ugo tav ljal, da »splo šna re vi zi ja 
last ni nje nja prav no ne bo mo go ča, eko nom sko pa bi bila ško dlji va«. Av tor ju lah ko 
za me ri mo, da se je za do vo ljil s tema dve ma ugo to vi tva ma, ne da bi iz njih iz ve del 
usod ne kon sek ven ce za pri hod nost slo ven ske druž be. Na me sto da se je ome jil na 
ti dve ugo to vi tvi, bi mo ral na pra vi ti vsaj še en ko rak dlje in na po ve da ti, da bo le gi-
tim nost no ve ga re ži ma v svo jih te me ljih po sta la in os ta la (del no?) ne le gi tim na. Z 
mo jim pris pev kom za Novo re vi jo sku šam na pra vi ti ta ko rak s po moč jo Taw ne ye ve 
funk cio nal ne kla si fi ka ci je last nin skih ob lik na ak tiv ne in pa siv ne. S tega vi di ka sku-
šam ovred no ti ti pro ce se last ni nje nja in de na cio na li za ci je. Pro ce se last ni nje nja in 
re pri va ti za ci je, ki te me lji jo na ak tiv nem last niš tvu oce nju jem kot le gi tim ne, ti ste pa, 
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ki te me lji jo na pa siv nem last niš tvu, oce nju jem kot ne le gi tim ne. S tega vi di ka so vsi 
pro ce si de na cio na li za ci je ne le gi tim ni, če da je jo pred nost in te re som po tom cev biv-
ših last ni kov, ne pa ak tual nim za po sle nim. Temu nas pro tu je jo za go vor ni ki na če la 
o ne do ta klji vo sti pri vat ne last ni ne, ki pa je v so dob nih de mo kra tič nih dr ža vah in 
tudi v ve ljav ni slo ven ski us ta vi zre la ti vi zi ran. To pa po me ni, da pra vi ca de do va nja 
ne more biti na dre je na vsem dru gim pra vi cam. V naj bolj šem pri me ru je de do va nje 
lah ko upo šte va no kot ena ko vred no na če lu o last nin skih upra vi če njih, ki iz vi ra jo iz 
dela. V za ko nu o de na cio na li za ci ji pa je bila pra vi ca de do va nja ab so lut no na dre je na 
de lov nim upra vi če njem, zato je ra zum lji vo, de je bil oz na čen kot »mor bi den« za-
kon, ki po rav na va kri vi ce mr tvim in dela nove kri vi ce ži vim.

Dvom vzbu ja tudi le gi tim nost last ni nje na pod je tij. Tako ime no va ni Men cin ger-
jev za kon o last ni nje nju je si cer pre ne sel del druž be ne last ni ne na za po sle ne, med-
tem ko je dru gi del druž be ne last ni ne pre ne sel na dr žav lja ne, ki pa se ve da niso ime li 
sta tus ak tiv nih last ni kov. Preo sta la ko li či na druž be ne ga pre mo že nja pa je os ta la na 
raz po la go za od kup bo di si za po sle nih ali pa dru gih zain te re si ra nih prav nih sub-
jek tov. Na me sto, da bi bila lo ci ra na kot kor po ra tiv na last ni na pod jet ja, je po sta la 
pred met špe ku la tiv ne ga od ku pa, saj trg ka pi ta la še ni de lo val in so za ra di tega ceno 
cer ti fi ka tov do lo ča li me ne džer ji v pod jet jih ali špe ku lan ti zu naj pod je tij. Isto ve lja 
tudi za od kup cer ti fi ka tov od dr žav lja nov; tudi ti so »pro da ja li« cer ti fi ka te na tr gih 
ka pi ta la, ki jih ni bilo. 

Nič bolj le gi ti men ni za kon o za vo dih, ki je vso druž be no last ni no pre ve del v 
dr žav no last ni no, na me sto, da bi jo pre ve del v kor po ra tiv no in s tem rea li zi ral na če-
lo »to var ne de lav cem, šo le šol ni kom, zdravs tve ne za vo de zdrav ni kom in uni ver ze 
pro fe sor jem«. Kor po ra ti vi za ci ja druž be ne last ni ne se je, vsaj de lo ma, iz pe lja la ne kaj 
let ka sne je v vi so kem šols tvu, vsi dru gi za po sle ni v dr žav nih za vo dih pa so po sta-
li »iz va jal ci«, se pra vi raz laš če ni mezd ni de lav ci, ki so od dr ža ve do bi li cer ti fi ka te 
dvom lji ve vred no sti. Po sle di ca tak šne sta tu sne de gra da ci je je, da se da nes zdrav-
ni ki, uči te lji in dru gi za po sle ni v druž be nih de jav no stih ob na ša jo svo je mu sta tu su 
pri mer no, se pra vi, da ima jo do dr ža ve kro nič ne zah te ve po viš jih mez dah, da po ve-
ču je jo od sot nost iz dela in ne neh no gro zi jo pred stav ni kom dr ža ve s štraj ki.

Dvaj set let ka sne je

Afe re s »taj ku ni« nam bolj kot kar koli dru ge ga po na zar ja jo, kako usod ne so 
lah ko po sle di ce lo če va nja last ni ne od dela. Zgo di lo se je prav to, na kar je pred 
sto let jem opo zar jal Taw ney (1920). Opo zar jal je na ko pi če nje ka pi ta la in pre li va-
nje ka pi ta la iz rok majh nih proi zva jal cev v roke ve li kih po slov ne žev. Na me sto, da 
bi bila last ni na sreds tvo, ki bi za go tav lja lo pro duk tiv no in us pe šno delo, je vse bolj 
sreds tvo iz ko riš ča nja in uve ljav lja nja mo či, se pra vi, da se na me sto ak tiv ne vse bolj 
uve ljav lja pa siv na funk ci ja pri vat ne last ni ne. Afe ra »taj ku ni« pa ne po me ni samo 
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nei zo gib ne ga zmanj še va nja ka pi tal ske učin ko vi to sti, am pak tudi le ga li za ci jo skraj-
ne ne mo ra le, ki iz vi ra iz tega, da se kup ni na za go tav lja iz pri hodnjih do bič kov pod-
je tij. To pa po me ni, da si me ne džer ji ne pri laš ča jo samo te ko čih do bič kov pod jet ja, 
am pak tudi vse pre sežke, ki jih bodo za po sle ni us tva ri li v pri hod njih le tih in de-
set let jih. Taj ku ni si na ta na čin ne pris va ja jo samo se da njo, am pak tudi pre sež no 
vred nost, ki jo bodo za po sle ni us tva ri li v pri hod nje. Niso jim vze li samo se da njost, 
am pak tudi pri hod nost.

Dr ža va ne more to le ri ra ti me ne džer ske ga pri laš ča nja pre te kle in pri hod nje druž-
be ne aku mu la ci je, ki so jo ali pa jo bodo us tva ri li de lov ni ko lek ti vi, ne da bi po ti sni-
la ce lot no druž bo v po pol no po slov no de ka den co. Po dru gi stra ni pa mora ob li ko-
va ti in stru men te za tak šno ob li ko sa na ci je, ki ne bo pov zro či la »oz dra vi tev« pod je tij 
s smrt nim izi dom. Eden od mož nih sa na cij skih in stru men tov je kor po ra ti vi za ci ja 
taj kun ske last ni ne. Gre za pre prost pre nos oseb ne last ni ne taj ku nov na pod jet ja iz 
ka te rih so čr pa li svo je pre mo že nje. Kor po ra ti vi za ci jo je mo go če tudi prav no in mo-
ral no upra vi či ti z dejs tvom, da te me lji jo ma na ger ske kup ni ne na se da njem in bo-
do čem do bič ku teh pod je tij. Lo gič no je, da se po tem ta kem sreds tva iz tega na slo va 
vr ne jo pod jet jem, ka sne je pa even tuel no tudi za po sle nim. Kup ni ne bi se na ta na čin 
iz pri vat ne last ni ne ma na ger jev preob li ko va le v kor po ra tiv no last ni no pod je tij in v 
na sled njem ko ra ku mor da tudi v ko lek tiv no last ni no za po sle nih. Tak šna kom bi na-
ci ja last nin skih ob lik je po go sto pri sot na v zelo učin ko vi tih or ga ni za ci jah. Mon dra-
gon je eden iz med njih.

Po leg dol go roč nih ne ga tiv nih učin kov, ki so po sle di ca neo pre de lje nih raz me rij 
med de lom in ka pi ta lom, pa mo ram opo zo ri ti tudi na vr sto do lo čil, ki ima jo dol-
go roč ne po zi tiv ne po sle di ce za preo braz bo Slo ve ni je iz real- so cia li stič ne ga re ži ma 
v post- so cia li stič ni re žim. V ok vi ru tret je ga dela pi sa telj ske us ta ve, ki je pos ve-
čen so ci oe ko nom skim pra vi cam in raz mer jem, se je iz ka za lo kot izred no po zi tiv no 
do lo či lo, ki pra vi da »za kon obrav na va vse ob li ke last ni ne ena ko prav no«. Pri tem 
po se bej pou dar ja, da sta »jav na in za seb na po bu da svo bod ni«. Ti dve do lo či li sta 
na mreč vzpo sta vi li le gal ni ok vir zno traj ka te re ga po te ka jo pro ce si pri va ti za ci je in v 
zad njem ča su tudi part ner ski pro jek ti med jav nim in pri vat nim sek tor jem. Ve li ko 
za slu ge za vklju či tev zgor njih dveh do lo čil ima po koj ni dr. Mit ja Ka mu šič, ki je v 
svo ji dok tor ski di ser ta ci ji em pi rič no do ka zo val in prav no ute me lje val tran si gent-
nost med jav no in pri vat no last ni no. Pov ze tek nje go vih sta lišč vse bu je nje gov pris-
pe vek za pi sa telj sko us ta vo (Ka mu šič, l988, 72). V njem obrav na va vr sto last nin skih 
ob lik, ki se na ha ja jo med po vsem jav no in po vsem pri vat no last ni no ter s tem pred-
stav lja jo most med obe ma. Na lo ga druž bo slov cev bi mo ra la biti v tem, da pos ve ti jo 
več po zor no sti tem vme snim last nin skim ob li kam in da jih pro mo vi ra jo v za ko no-
daj nih in dru gih re le vant nih po li tič nih kro gih. Po seb na po zor nost bi mo ra la biti 
pos ve če na kor po ra tiv ni last ni ni, ka te re manj ko se je po seb no ne ga tiv no iz ka zal v 
raz pra vah o ob li kah last ni nje nja, ko prav za ra di neu po šte va nja mož no sti pre tvor be 
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druž be ne last ni ne v kor po ra tiv no ni mo glo pri ti do kom pro mi sa med za go vor ni ki 
šok te ra pi je in nji ho vi mi nas prot ni ki. Si cer pa bi mo ra la raz pra va o kor po ra ti viz mu 
za je ti ce lot ni in sti tu cio nal ni pro stor, saj je zna no, da so se neo kor po ra tiv ni si ste mi 
zelo do bro ob ne sli v manj ših evrop skih dr ža vah. Is kuš nje iz pr vih dveh naf nih kriz 
v se dem de se tih le tih so po ka za le, da so bile si cer manj še evrop ske dr ža ve bolj ran-
lji ve, saj so ime le nad pov preč no stagf a ci jo, hkra ti pa so (vsaj ti ste z raz vi tim neo-
kor po ra ti viz mom) tudi hi tre je okre va le (Rus, 1993). Raz pra ve o kor po ra ti viz mu bi 
mo ra le za je ti tudi sred nje in vr šne rav ni, med nji mi zla sti vlo go Dr žav ne ga sve ta, 
ki ima pre ma lo mo či od lo ča nja in v ka te rem so pred stav ni ki funk cio nal nih in te re-
sov blo ki ra ni s te ri to rial ni mi pred stav ni ki, ki so ne kak šen tro jan ski konj, s ka te rim 
stran ke ne le gi tim no vdi ra jo v de lo va nje tega kor po ra tiv ne ga or ga na.
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Dr. Ja nez ŠMIDOVNIK

Slo ven ska us ta va na  
preiz kuš nji prak se

1.

V tem sestavku bom govoril o prozaičnih vprašanjih v zvezi z našo ustavo, kar 
se lahko le deloma navezuje na pisateljsko ustavo, ki je predmet tega posvetovanja. 
Govoril bom o tem, kako se je naša aktualna ustava obnašala v svojem dosedanjem 
življenju glede na visoke zahteve, ki se postavljajo glede ustave kot temelja celotnega 
pravnega sistema države. Besedilo ustave naj bi bilo stabilno, skoraj nedotakljivo, 
kar pomeni, da naj se ne bi spreminjalo na lahko roko. Še posebno občutljive so na 
svojo ustavo mlade države, ki vidijo v njej simbol svoje neodvisnosti kot na primer 
tudi Slovenija. Vsaka napoved morebitnih sprememb zadene ob številne ugovore. 
Ob pripravi sprememb za 68. člen slovenske ustave, ki je bil leta 1997 prvi na vrsti, 
in ki obravnava lastninsko pravico tujcev na nepremičninah v Sloveniji, so bili 
izrečeni hudi očitki na račun predlagateljev ustavnih sprememb, ki so bile potrebne 
zaradi približevanja Slovenije Evropski uniji, češ da gre za rušenje ustave, ki da je 
ena najboljših sodobnih ustav, s tem pa tudi za rušenje države Slovenije, za vračanje 
na Balkan in celo za vračanje v socializem. 

Vendar pa razgibano življenje države v današnjem močno povezanem svetu 
zahteva neprestane spremembe, še posebno pri manjših sistemih, ki se morajo 
prilagajati večjim, zahteva tudi spremembe ustave. Razen tega je praksa pokazala 
precejšnje hibe slovenske ustave. Kot problematične se niso kazale določbe prvega 
dela ustave, to je določbe o človekovih pravicah in svoboščinah ter o gospodarskih 
in socialnih razmerjih. Pri teh določbah gre za načela, ki temeljijo na univerzalnih 
vrednotah sodobnega razvitega sveta, zapisana v številnih deklaracijah in drugih 
aktih nadnacionalnih organizacij ter prenesena bolj ali manj podrobno v ustave 
posameznih držav in v njihovo zakonodajo. Problematične pa so se v praksi 
pokazale nekatere določbe drugega dela ustave, ki govori o državni ureditvi. V tem 
delu ustave je urejena struktura institucij države, njihova pooblastila in njihova 
sredstva za izvajanje državnih nalog, skratka mehanizem države, ki naj zagotavlja 
njeno delovanje. To je pravzaprav jedro, ki opredeljuje podobo posamezne države. 
Ureditev tega dela ustave dopušča določeno raznolikost znotraj zelo splošnih načel, 
ki veljajo za posamezen tip države, na primer za parlamentarne demokracije. V 
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tem delu ustave je pravi prostor za »avtorske« rešitve posameznih vprašanj, ki jih je 
treba urediti v ustavi. In v tem delu je tudi pravo mesto za objektivno ocenjevanje 
kvalitete ustave in za njeno vrednost v življenjski praksi. 

2.

Kot rečeno, je kljub odporom prišlo – z ustavnim zakonom iz leta 19971 - do 
prve spremembe ustave v 68. členu, ki je bistveno omehčala trde določbe prvotnega 
besedila o pogojih, ob katerih lahko tujci pridobivajo lastninsko pravico na 
nepremičninah v Republiki Sloveniji. Že ob sprejemu ustave je bilo jasno, da v 
odprti družbi s tržnim sistemom ne bo mogoče vzdržati režima, ki je praktično 
onemogočal tujcem, da bi lahko pridobivali nepremičnine v Sloveniji. Sledila 
je ustavna sprememba v 80. členu ustave v letu 20002, s katero je bil uveljavljen 
proporcionalni sistem volitev v Državni zbor, ki je zaključila dolgotrajne – tudi 
ustavnosodne – spore o volilnem sistemu v slovenski parlament. Nato pa se je začel 
leta 20013 obravnavati obsežen vladni ustavnorevizijski projekt, ki se je lotil nekaterih 
osrednjih institucij države ter odnosov med njimi v sistemu delitve oblasti. Predlog 
se je sicer začel s t.i. evropskimi členi (3., 8., 47. in 68. člen), s katerimi naj bi bili 
postavljeni ustavnopravni temelji za pristop Republike Slovenije k Evropski uniji 
in k organizaciji Severno-atlantske pogodbe ter za prenos izvrševanja nekaterih 
suverenih pravic države na te organizacije. Predlog je v tem delu uspel, ker je moral 
uspeti že zaradi približevanja Slovenije Evropski uniji, in se z njim na tem mestu ne 
mislim ukvarjati. Pač pa se mislim ukvarjati s predlaganimi spremembami, ki so se 
nanašale na mehanizem države oziroma na odnose med njimi v parlamentarnem 
sistemu, ki pa niso uspele, in predstavljajo še naprej probleme v ustavni ureditvi in 
v praksi Republike Slovenije. 

Drnovškova vlada je v svojem ustavnorevizijskem projektu predlagala drugačno 
ureditev oblikovanja vlade, in sicer podobno, kot je v drugih parlamentarnih sistemih, 
tako, da ministrov ne bi imenoval in razreševal Državni zbor, pač pa predsednik 
republike na predlog predsednika oziroma mandatarja za predsednika vlade. 
Nadalje je vlada predlagala tudi drugačno ureditev imenovanja oziroma izvolitve 
sodnikov, in sicer tako, kot je v večini sodobnih držav, kjer sodnikov ne imenujejo 
parlamenti, pač pa šef države, monarh ali pa tudi pravosodni minister. Vladni 
predlogi so zajeli še perečo problematiko referenduma, ki je s svojo ustavnopravno 
nedorečenostjo povzročala v praksi težave v delu samega parlamenta. Razen tega 
je vlada predlagala tudi spremembo spornih ustavnih določb o pokrajinah, zaradi 
katerih ni bilo mogoče zaključiti reforme lokalne samouprave. 

1 Ustavni zakon o spremembah 68. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 42/97).
2 Ustavni zakon o spremembah 80. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

66/2000).
3  Poročevalec Državnega zbora št. 69/2001.
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Navedeni predlogi vlade so bili vsi po vrsti utemeljeni v praksi, ki se je odvijala 
več kot celo desetletje pred očmi vse države. Bilo je očitno, da se nekatera vprašanja 
v praksi pretirano komplicirajo, in da povzročajo tudi neustrezne odnose med 
posameznimi organi zaradi neustreznih ustavnih določb, nekaterih problemov pa 
sploh ni bilo mogoče reševati, ker so zadevali na blokado v ustavi, kot na primer 
določbe o pokrajinah, ki naj bi jih po določbah ustave ustanovile občine. 

Nujnost spremembe ustavnih določb, ki se tičejo oblikovanja vlade (112., 114. 
in 118. člen), se je najbolj jasno pokazala po volitvah leta 2000, ko je dr. Drnovšek 
poskušal oblikovati vlado in je s tem uspel šele po mučnih prizadevanjih, ki so 
trajala več mesecev; čeprav je bil že izvoljen za predsednika nove vlade, pa te ni 
mogel sestaviti po okusu parlamenta, ki je bil glede na rezultate volitev politično 
razdeljen na dve skoraj enaki polovici. Še pomembnejša pa je bila za ustavno revizijo 
okoliščina, da pri obstoječi ustavni ureditvi mandatar oziroma predsednik vlade 
nima potrebnega vpliva na oblikovanje tima, s katerim bo moral delati kot vlada, 
ker ministre voli in razrešuje Državni zbor. 

To je velik odmik od drugih modelov parlamentarne ureditve, pa tudi od 
nemške, po kateri se je zgledovala slovenska ustava. V parlamentarnem sistemu 
mora biti zagotovljeno usklajeno delovanje vseh njegovih delov, to je parlamenta, 
vlade in šefa države, sicer lahko prihaja do funkcionalnih motenj med temi organi. 
Pri nas pa je zakonodajna veja oblasti – ustavno gledano – bistveno močnejša 
od izvršilne, ker ima pretiran vpliv na sestavo vlade in še posebej na ministre, ki 
so izvoljeni v parlamentu in tudi odgovorni parlamentu. To slabi moč vlade kot 
upravljavskega tima za vodenje države. Naša ureditev se bolj kot parlamentarnemu 
sistemu približuje bivšemu skupščinskemu sistemu, v katerem skupščina oblikuje 
vlado in vse druge najvišje organe države. Načelo delitve oblasti in odgovornosti je 
v taki ureditvi zamegljeno, učinkovitost sistema pa zmanjšana. V obstoječi ureditvi 
se mešajo elementi heterogenih modelov, ki motijo logiko parlamentarne ureditve 
in njeno funkcioniranje4. Kljub izkazanim očitnim pomanjkljivostim v praksi, in 
kljub utemeljenim teoretičnim razlogom za revizijo, predlagani amandmaji za novo 
ureditev niso bili sprejeti. 

Prav tako niso bili sprejeti predlagani amandmaji za novo ureditev imenovanja 
sodnikov (129., 130., 131., 132. in 134. člen). Po slovenski ustavi voli Državni zbor 
vse ustavne sodnike in vse sodnike drugih sodišč. Te volitve so s stališča ustavnega 
načela o delitvi oblasti še bolj problematične kot volitve ministrov v Državnem 
zboru. Kajti načelo neodvisnosti delovanja sodne veje oblasti in vsakega sodnika 
posebej ne dopušča nikakršnega vplivanja kateregakoli državnega organa ali 
funkcionarja na to delovanje. Sodniki za svoje delo niso odgovorni Državnemu 

4  Podrobnejšo analizo te ureditve glej na primer pri dr. Gradu, v zborniku »15 let uresničevanja 
Ustave Republike Slovenije«, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007. 
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zboru niti kakšnemu drugemu državnemu organu, ampak so odgovorni le pred 
zakonom. S tega vidika torej ni razloga, da bi moral voliti sodnike Državni zbor. Po 
drugi strani pa pomeni za sodniške kandidate tak način volitev v vsakem primeru 
odiozno izpostavljanje presoji laičnega političnega foruma, kar že samo po sebi 
destimulira kandidate za sodniško funkcijo. Posebej pa je ta pristojnost Državnega 
zbora problematična za sodnike Ustavnega sodišča, pri katerih politično telo, 
kakršno je Državni zbor, zmeraj poskuša zagotoviti svoj vpliv na delovanje sodišča 
- preko ustrezne politične usmerjenosti kandidatov za ustavne sodnike. 

Tudi amandma za dopolnitev 90. člena ustave o referendumu je bil zavrnjen, 
čeprav gre v tem primeru za zelo pereč odprt problem slovenske ustave. Ustava ureja 
zakonodajni referendum. Največja pomanjkljivost obstoječega besedila pa je v tem, 
da ne izvzema iz referendumskega odločanja nekaterih vprašanj, ki za referendumsko 
odločanje niso primerna, ker bi odločanje o takih vprašanjih z referendumom lahko 
resno motilo oziroma ogrožalo izvrševanje rednih, tudi temeljnih nalog države, kar 
nikakor ne more biti namen referenduma. Take izjeme so zato nujno potrebne, 
določene pa morajo biti neposredno v sami ustavi, ker gre za ustavne pravice, ki jih 
- po ustavi - ni možno omejevati ali izključevati z zakonom (drugi in tretji odstavek 
15. člena ustave). Med izjeme glede referendumskega odločanja v klasičnih oziroma 
primerljivih ureditvah spadajo na primer področja in vprašanja, kot so proračun, 
davčna zakonodaja, zakoni o nujnih ukrepih v primerih naravnih in drugih nesreč, 
varnosti in obrambe države, in zlasti tudi zakoni o ratifikaciji mednarodnih pogodb. 
Ker pri nas ustava ni imela nobenih takih omejitev, so bile omejitve uveljavljene z 
Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi. Ker pa gre za omejitve, ki so lahko 
določene samo z ustavo, je Ustavno sodišče Zakon o referendumu in o ljudski 
iniciativi v tem delu razveljavilo. S tem je nastala praznina v pravni ureditvi, ki bi jo 
morala zapolniti dopolnitev ustave. Ker pa se to ni zgodilo, je to vprašanje še zmeraj 
odprto. S tem pa obstoji nevarnost, da bi prihajalo pri nas do nedopustnih iniciativ 
za razpis in do realizacije referenduma o zadevah, za katere to ne bi bilo primerno 
(na primer za potrditev zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb)5. 

Zavrnjeni so bili tudi predlogi za spremembo ustavnih določb o pokrajinah 
(121., 140. in 143. člen), ki so bile v razpravi – strokovni in politični – vse od 
uveljavitve ustave in še posebej od ustanovitve občin v letu 1995, ker so s svojo 
kontradiktornostjo onemogočale vsako akcijo za ustanovitev pokrajin kot drugega 
nivoja lokalnih skupnosti. Blokado je pomenila določba 143. člena ustave, po 
kateri se občine samostojno povezujejo v pokrajine, kar pomeni, da pokrajine 
nastajajo z združevanjem občin, in da država pri tem nima nobene besede. Taka 

5  Stvar je pereča, ker se že vnaprej oglašajo nekatere politične grupe in nekatere politične stranke, 
ki zahtevajo razpis referenduma za (bodoči) Zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe o pristopu Hrvaške 
v Evropsko unijo. Ker ustava ne določa nobene izjeme glede dopustnosti referendumskega odločanja, takega 
referenduma po obstoječi ureditvi v Republiki Sloveniji ni mogoče preprečiti.
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ustavna določba je dopuščala raznovrstne domneve o pravih namenih njenih 
avtorjev: v prvi vrsti domnevo, da se s pokrajinami ni mislilo resno, in da gre pri 
tej formulaciji zgolj za navidezno popuščanje tistim, ki so zahtevali decentralizacijo 
države z razvito lokalno samoupravo. Dejansko je ta določba v praksi služila kot 
sredstvo politične manipulacije, ki je nudila dobro oporo za blokiranje vsake akcije 
za ustanovitev pokrajin, in sicer s populistično foskulo, da je združevanje občin 
najbolj demokratičen način za ustanavljanje pokrajin. 

Vendar pa navedenih določb o pokrajinah ni bilo mogoče vzdržati v slovenski 
ustavi. Bile so spremenjene s poznejšim ustavnim zakonom iz leta 20066, in sicer 
tako, da se pokrajine ustanovijo z zakonom, v postopku za njihov sprejem pa mora 
biti zagotovljeno sodelovanje občin; omogočeno je bilo tudi, da se prenese na 
pokrajine tudi izvajanje posameznih nalog iz državne pristojnosti. Problem pokrajin 
je bil s tem prenesen iz ustavnega na zakonodajni nivo. Politične manipulacije s 
pokrajinami pa s tem niso bile odpravljene. Pokrajine so žrtev teh manipulacij, ki so 
se začele z nesrečno formulacijo prvotnega besedila 143. člena ustave. 

3.

Značilno pa je vsekakor, da so bili istočasno v ustavno revizijskem postopku, v 
katerem so bili zavrnjeni vsi navedeni vladni predlogi (razen evropskih členov), 
sprejeti predlogi poslanskih skupin za spremembo 14., 43. in 50. člena ustave, v 
katerih je šlo – po večinski presoji ustavnih strokovnjakov – za manj pomembna 
vprašanja brez posebne ustavno-pravne teže7. V 14. členu je bilo dodano, da so 
državljani enaki pred zakonom tudi ne glede na »invalidnost«; v 43. členu je bilo 
dodano, da zakon lahko določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in 
žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in v organe lokalnih skupnosti; 
v 50. členu pa je bilo dodano, da imajo državljani pravico do pokojnine. Postavlja se  
vprašanje, po kakšnih kriterijih je odločal Državni zbor o spremembah in dopolnitvah 
ustave, če ni sprejel utemeljenih in celo nujnih predlogov, in to predlogov, ki jih je 
vložila vlada, sprejel pa je manj pomembne predloge, ki nikakor niso bili nujni za 
boljše funkcioniranje države ali za uresničevanje človekovih pravic. 

Najprej lahko ugotovimo, da je bila slovenska ustava v svojih 17-ih letih - kljub 
totalnemu neuspehu ustavno revizijskega projekta Drnovškove vlade – spremenjena 
s sedmimi ustavnimi zakoni v 11 členih. To pomeni, da vendarle ni bila tako toga in 
tako nedotakljiva, kot naj bi bila po stališčih in zahtevah njenih avtorjev. Morala se 
je uklanjati predvsem pritiskom iz okolja, s katerimi smo se morali in smo se tudi 

6  Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 68/06).

7  Vsaka od navedenih določb je bila spremenjena s posebnim ustavnim zakonom, ki so vsi 
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 69/04.



96

hoteli povezovati, pri tem pa je bilo treba popuščati v obstoječih pojmovanjih zlasti 
glede ureditve lastnine tujcev na nepremičninah v Sloveniji in celo v pojmovanjih 
glede izvajanja državne suverenosti same, kar je prišlo najbolj do izraza v t.i. 
evropskih členih, s katerimi smo si odprli vrata v evropske integracije. S tem je 
bil napravljen nadaljnji odmik v položaju Republike Slovenije od njene prejšnje 
socialistične ureditve.

Takega odmika pa ni bilo mogoče storiti s predlogi, ki so segali v ureditev 
mehanizma državnih organov – vlade, parlamenta in predsednika države. Ti 
predlogi so zadeli ob nepremagljive ovire in z njimi ni bilo mogoče uspeti. Tu gre 
za samo jedro upravljavskega mehanizma države glede katerega so, kot vse kaže, ob 
sprejemanju ustave in tudi pozneje v naši politični stvarnosti še zmeraj prevladovali 
mišljenjski vzorci iz doktrine bivšega skupščinskega sistema o enotnosti oblasti, v 
katerem je imela skupščina poseben, in sicer najvišji položaj med državnimi organi, 
vsi drugi državni organi pa so izhajali iz skupščine in so bili njej odgovorni. Podoben 
položaj naj bi imel tudi naš Državni zbor in si tega položaja vse doslej ni dal vzeti. Ta 
kompleks vprašanj bo po vsej verjetnosti  med prvimi v vrsti za nadaljnje ustavne 
spremembe. Mislim pa, da je iz dosedanje obravnave teh določb mogoče sklepati, 
da bo tu tudi v bodoče težko uspeti z ustavnimi spremembami, čeprav obstoječa 
ureditev nima opore niti v doktrini parlamentarne države niti v tehničnih načelih 
za dobro upravljanje države. 
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Da us ta ve go vo ri jo o last ni ni in s tem opre de lju je jo druž be no ure di tev, je več ali 
manj ja sno. Ena iz med skraj no sti je fran co ska us ta va iz leta 1789, ki je raz gla si la pri-
vat no last ni no za »sve to« in ka pi ta li zem za nor mal no ure di tev sve ta. Dru ga iz med 
skraj no sti je us ta va Sov jet ske zve ze iz leta 1936, ki je za »sve to« pro gla si la dr žav no 
last ni no in so cia li zem za nor mal no ure di tev sve ta. Poz na mo tudi us ta ve, ki last ni ne 
sploh ne ome nja jo, saj jim je »sve tost« pri vat ne last ni ne sa mou mev na. Tak šna je na 
pri mer ame riš ka us ta va. Na šo us ta vo gle de ure ja nja last nin ske pra vi ce lah ko pri-
mer ja mo z us ta va mi, ki so na sta le po 1. sve tov ni voj ni. Za nje so zna čil ne ome ji tve 
last nin ske pra vi ce, na pri mer zah te va, da se last ni na upo rab lja v druž be no ko rist. 
Tak šen je na pri mer 67. člen us ta ve. Ven dar ve lja do da ti, da ome ji tev ni pre ti ra no 
opri jem lji va.

Ju go sla vi ja je bila do osem de se tih let spo sob na spre mi nja ti gos po dar ski si stem, 
v osem de se tih le tih pa je ta spo sob nost iz gi ni la. V zgod njih osem de se tih le tih je 
na pri mer na sta la Kraig her je va ko mi si ja, ki se ni mo gla od po ve da ti te me ljem gos-
po dar ske ga si ste ma - druž be ni last ni ni in sa mou prav lja nju. Če prav je se daj mno ge 
sram, da smo ju ime li, sam me nim, da sta bili tako ide ja druž be ne last ni ne kot tudi 
sa mou prav lja nja ve li ka do sež ka, ki so ju de lo ma raz vred no ti li dru gi ju go slo van ski 
prob le mi. Če dru ge ga ne, sta omo go či li de cen tra li zi ra no uprav lja nje v druž bi, to pa 
je bila ve li ka pred nost, ki jo je Slo ve ni ja ime la ob pre ho du v ka pi ta li zem. Za dre ge, 
ki so se ta krat po jav lja le, so ra zum lji ve. Po li ti ki bi si cer ho te li spre me ni ti si stem, a 
is to ča sno niso ho te li spre me ni ti nje go vih te me ljev ozi ro ma ogro zi ti svo je ga po lo-
ža ja. Od lo čil ni ideo loš ki pre mik iz so cia liz ma v ka pi ta li zem je leta 1988 de jan sko 
na re di la tako ime no va na Mi ku li će va ko mi si ja. Zato bi lah ko re kli, da smo v Ju go-
sla vi ji ka pi ta li zem uved li že leta 1988, ne da bi se tega po vsem za ve da li. Uve den 
je bil s pro gla si tvi jo pra vi la, da o pod jet ju od lo ča ti sti, ki da ka pi tal, kar je bis tvo 
ka pi ta liz ma.

Sle di lo je ob dob je prak tič ne ga uve ljav lja nja ka pi ta liz ma, naj prej prvo ob dob je 
pri va ti za ci je. Ta krat je bila ide ja o tem, da mo ra mo po sta ti ka pi ta li stič na druž ba, že 
spre je ta kot nei zo gib na in sa mou mev na. Raz lo gi naj bi bili: nes por na učin ko vi tost 
ka pi ta liz ma, nje go va (če tu di vpraš lji va) pra vič nost in pre pri ča nje, da je pri vat na 

Last ni ki pod je tij ali last ni ki  
premo�enja?

Dr. Jo �e MENCINGER
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last ni na te melj po li tič ne de mo kra ci je. Vsem so zna ni spo ri o na či nu uved be ka pi-
ta liz ma, ozi ro ma o pri va ti za ci ji v letu 1990 in 1991. Sam mo ram priz na ti, da sem 
bolj ali manj še le ex-post ugo to vil, da so bili spo ri pred vsem po li tič ni. Na eni stra ni 
smo bili ti sti, ki smo v pri va ti za ci ji ho te li upo ra bi ti pri do bi tve sa mou prav lja nja in 
druž be ne last ni ne, zato smo pod pi ra li ide jo de cen tra li zi ra ne pri va ti za ci je. Pri njej 
dr ža va do lo či le pra vi la, kako se pod jet ja pri va ti zi ra jo, o tem, kako jih upo ra bi jo, pa 
od lo ča jo pod jet ja sama. Na dru gi stra ni so bili ti sti, ki so ver je li, da je tre ba sa mou-
prav lja nje in druž be no last ni no ta koj po za bi ti; vse pre mo že nje naj naj prej prev za me 
dr ža va, ki naj nato sama iz ve de pri va ti za ci jo. To je bilo prav za prav je dro spo ra, ki ga 
je po mo jem mne nju re la tiv no do bro raz re šil za kon iz leta 1992. Ta je te me ljil na de-
cen tra li zi ra ni pri va ti za ci ji, a je is to ča sno upo ra bil raz de li tev kot njen dru gi te melj.

Raz de li tev cer ti fi ka tov je bila žal tudi ne kak šna slo ven ska uved ba »ka zi no ka pi-
ta liz ma«. S cer ti fi ka ti smo na mreč do bi li last ni ke pre mo že nja, ne pa last ni ke pod-
je tij. Z brez plač no raz de li tvi jo pre mo že nja med vse pre bi val ce prav za prav sploh ne 
mo re mo do bi ti dru ge ga kot last ni ke pre mo že nja. Če si eden iz med 10.000 del ni čar-
jev Pe tro la, te se ve da za ni ma, kaj boš od pre mo že nja do bil. Brez plač na raz de li tev 
se ve da vpli va tudi na splo šno rav na nje lju di; zač ne jih za ni ma ti, kako obo ga te ti brez 
dela, kar omo go ča jo »igre na sre čo«. Temu se, ko smo se od lo či li za brez plač no raz-
de li tev, ni bilo mo go če izog ni ti. De jan ski prob lem je na stal, da smo »ka zi no ka pi ta-
li ste« do bi li tudi na na sled nji rav ni; poob laš če ne in ve sti cij ske druž be, ki so zbi ra le 
cer ti fi ka te, so prav tako ka pi ta li sti, ki jih za ni ma pre mo že nje, ne pa uso da pod jet ja. 
Ne kaj po dob ne ga je s Ka pi tal sko druž bo (KAD) in Slo ven sko od škod nin sko druž bo 
(SOD). Sam sem to do ži vel v pri me ru Is krae me ca, kjer sta bila KAD in SOD ve li ka 
last ni ka, ki sta se, ko je pod jet je zaš lo v te ža ve, po sta vi la pro ti pod jet ju in na stran 
bank. Uso da pod jet ja ju ni za ni ma la; za ni ma la ju je le uso da nju ne ga pre mo že nja 
v njem. 

Ven dar ne mi slim, da je prob lem, ki na sta ja za ra di raz li ko va nja med last ni ki 
pre mo že nja in last ni ki pod je tij, samo slo ven ski. Gre za sve tov ni prob lem; ve lik del 
raz lo gov za zdajš njo gos po dar sko kri zo je na stal prav za ra di tega, ker so last ni ke 
pod je tij za me nja li last ni ki pre mo že nja. Se ve da so iz je me, a pra vi lo ma ima mo opra-
vi ti z last ni ki pre mo že nja, ki jih dol go roč na uso da pod je tij ne za ni ma, za ni ma jih le 
pre mo že nje v pod jet ju. Sem so di jo raz ni in ve sti cij ski skla di, ki pod jet je ali de lež v 
pod jet ju že ku pi jo z na me nom, da bi ga pro da li. Na to se na ve zu je od nos do de lav-
cev, ki po sta ne jo de lov na sila. Če sem last nik de le ža pod jet ja nek je v Novi Ze lan di ji, 
mi je prav vsee no, kaj se tam do ga ja z de lov no silo.
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Dr. Miro CERAR, Prav na fa kul te ta Uni ver ze v Ljub lja ni

Dobro bi bilo, da bi se vsa ke toli ko ča sa ce lot na usta va pregle dala z mul ti dis-
ci pli nar ne ga, ne samo pravnega vi di ka, to po me ni tudi z vi di ka drugih strok: od 
zgo do vine, fi lo zofije, so cio logije, po li to logije itn. Smiselno bi bilo pripraviti mož ne 
al ter na ti ve po gle da na bo do čo us tav nost ter na po ve di. Stri nja ti se gre tudi s po bu-
do dr. Ti ne ta Hri bar ja o us ta no vi tvi sku pi ne, ki bi pre ve tri la na še us tav no be se di lo. 
Tre ba pa je biti pre vi den, ko bi preš li v fazo os nut kov, de lov nih pred lo gov ipd. za 
spre mem bo us ta ve. Iz kuš nje ka žejo, da kljub temu, da so spre mem be usta ve po-
treb ne, pred la ga na spre mem ba v ča su po li tič nih di sku sij in ob sple tu in te re sov, ki 
so žal do sti krat krat ko roč ni in ozki, na kon cu re zul ti ra v neki re šitvi, ki ni naj bolj-
ša. Pri me ra za to sta vsaj dve spre je ti us tav ni spre mem bi, ki sta se iz ka za li za bolj 
koz me tič ne na ra ve, med tem ko po mem bne teme (npr. struk tu ra de lo va nja vla de, 
sods tvo itd.) os ta ja jo obrob ne.

Dr. Drago ZAJC, Fa kul te ta za druž be ne vede Uni ver ze v Ljub lja ni

Slo ven ci smo v zad njih dvaj se tih le tih pri ča izred no di na mičnemu us tav no prav-
ne mu raz voju. Nare di li smo iz je men pre skok iz po lo ža ja »nez go do vin ske ga« na ro-
da v na rod z last no dr ža vo. Zani miv je na čin na ka te re ga je do tega priš lo - »pre mik« 
je na re di la pi sa telj ska us ta va. To lah ko ka že na to, da Slo ven ci ne ka ko nismo ime li 
pra ve ga po gu ma ali pre pro sto ni smo ime li prav ne po li tič ne eli te, ki bi se uk var ja la s 
pra vi mi po li tič ni mi vpra ša nji ob sto ja in raz vo ja na ro da. Zato so se teh vpra šanj pri 
nas že tra di cio nal no lo te va li pi sa te lji in na ta na čin izra ža li svo je po li tič ne pro grame 
že prej v zgo do vi ni. Nova us ta va, ki je iz ha ja la iz pi sa telj ske, je kon ča la z za mud-
niš tvom; ome nja se jo celo kot v ne ka te rih ele men tih bolj mo der no in so dobno v 
pri mer ja vi s sedaj ve ljav no us ta vo, kot npr. pri vpra ša nju ob li ko va nja vla de, ki je po 
se da nji us ta vi ned vom no kom pli ci ra no. Od vo li tev do konč ne ga ob li ko va nja vla de 
tra ja od 45 do 108 dni. Ta čas je v dru gih dr ža vah veli ko kraj ši in bolj ra zum no or-

RAZPRAVA 
(pov ze tek*)

*    Po magnetogramskem za pi su
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ga ni zi ran. Ven dar pa ne ka te re na še po seb no sti mor da niso či sto ne ko rist ne. Mor da 
ni na pa ka, da se kan di da ti za mi ni stre pred stav lja jo pre ko me di jev. Prob lem pa je, 
da je slo ven ski Dr žav ni zbor je šte vilč no eden naj manj ših v Evro pi. Če po gle da mo 
po oko li ci, ima jo že ne ka te re po kra ji ne bolj šte vilč ne par la men te. Ar gu ment, da to 
pač od go var ja šte vi lu pre bi vals tva, ni či sto pra vi len. Ma lo šte vilč nost ima za po sle-
di co obre me nje nost na ših po slan cev- ne ka te ri so čla ni naj manj treh, šti rih ali celo 
pe tih de lov nih te les.

Gle de po no tra nje no sti na ših no vih us tav no pravnih vred not pa je vpra ša nje, 
ali so te do volj po no tra nje ne na rav ni druž be nih elit in tudi na rav ni dr žav lja nov. 
Vsi smo zelo kri tič ni, da na ša splo šna po li tič na, us tav no prav na in par la men tar na 
kultura niso na rav ni, kot bi si jo že le li. Lah ko se vpra ša mo tudi, ali so na še po li tič ne 
stran ke do volj do bri pre na šal ci po li tič nih in te re sov, ali so se spo sob ne spo ra zu me-
va ti o skup nih in te re sih, ali se na še po li ti ke de jan sko lah ko ure sni ču je jo v praksi 
in ali se mor da ne po nav lja jo ne kak šni ne mo der ni vzor ci po li tič ne ga ob na ša nja in 
se ob last eno stav no ne spre mi nja v last ni no? Mor da se ne ko li ko pre več uk var ja mo 
sami s se boj. Tudi dru ge dr ža ve se sre ču je jo z gos po dar ski mi in po li tič ni mi vpra ša-
nji in ne sta bil nostmi kot po sle di ca mi no tra njih in zu na njih raz lo gov.

Us tav no prav ni raz voj je pri nas v zad njih dvaj se tih le tih od prl nove di men zi je, ki 
so tudi po sle di ca vklju če va nja Slo ve ni je v Evrop sko uni jo. Po sta li smo čla ni Evrop-
ske uni je, ki nam po nu ja nove mož no sti pri ob li ko va nju evrop skih po li tik na več 
na či nov (vo li tve evrop skih po slan cev, so de lo va nje v in sti tu ci jah EU...). Te ob li ke 
vklju če va nja se ve da niso op ti mal ne, kot tudi ni op ti mal na no be na nad na cio nal na 
or ga ni za ci ja, vključ no z Evrop sko uni jo. Je pa res, da bi mo ra li te mož no sti bolj po-
no tra nji ti - ču ti ti bi mo ra li, da ima mo ve li ko več je mož no sti kot pa če bi os ta li izo-
li ra ni od os ta le ga sve ta. V tem smi slu je tre ba na šo ustavo in vse nje ne spre mem be 
do je ma ti kot pri lož nost, ki še ni iz ko riš če na.

Vla di slav STRES, uni ver zi tet ni di plo mi ra ni eko no mist

Osnov ni prob lem je prob lem ko mu ni ka ci je, ki je v na ši dr ža vi ni do volj. Last-
ni na bi mo ra la biti po sle di ca dela, a je po jem »dela« na pač no ra zum ljen, saj se ga 
po go sto ne ra zu me kot »delo za dru ge ga« v me njal nem pro ce su. Upo rab lja ti bi mo-
ra li dru ga čen ter min, kot npr. »priz na no delo« ali pa »trž no priz na no delo«, to rej 
kva li tet no delo. Delo je lah ko tudi nek va li tet no, če ga trg kot ta ke ga v me njal nem 
pro ce su ne priz na va.

Za spre jem do lo čenih za ko nov bi mo ra la biti zah te va na kva li fi ci ra na ve či na 
oziro ma več ja ve či na. Sod ni ke bi mo ral po tr je vati sod ni svet in jih tudi od stav lja ti, 
v ko li kor ne deluje jo v skla du s ci lji kva li tet ne ga dela sod ne veje ob la sti. Vsa ka ob-
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last bi mo ra la ime ti no tra nji in zu na nji nad zor. Vlada vi no ljuds tva bi mo ra li de jan-
sko ope ra cio na li zi ra li. Tudi ob last bi se mo ra la za ve da ti, da ima nad sabo ne kak šen 
»meč«, kar bi lah ko bil tudi re fe ren dum; tovr sten nad zor bi mo ral biti tudi us tav na 
nor ma. Nad ob last jo ni do volj nad zo ra oz. ob sta ja »neka ko li zi ja zno traj usta ve, kar 
je ak tual no kr nje nje os nov nih us tav nih pra vic«.

Usta va je ži va ma te ri ja. Potre bu je mo »nov po seg, amand ma je pi sa te ljev k us ta vi 
in vseh os ta lih«. Kljub po manj klji vo stim, je us ta va dobra in če tu di se jo izi gra va 
zdru žu je sve tov ne vred no te. Ni di le ma ali us ta vo pri la go di ti lju dem ali lju di us ta vi. 
Če je nek re fe ren dum »za od sta vi tev« mo žen, če smo de mo kra ci ja, bi mo ra la biti 
ustava pri la go je na lju dem.

Us ta va, kot skup ni jav ni in te res, po stav lja dol go roč ne vred no te. Gre za vred no te, 
ki so za je te v šte vil nih de mo kra tič nih us tavah in pre raš ča jo v sve tov ne. Tu pa na le-
ti mo na dve ovi ri. Prva je mi sel na, saj se ljud je se pre ma lo za ve da mo sood vi sno sti 
sve ta (one sna že va nje, revš či na...). Druga ovi ra pa ob sta ja na čus tve nem, vred not-
nem ni vo ju. Iz kuš nje ka že jo, da se v vred no te usta ve sploh ne ver ja me. Naj po go-
ste je pou dar je na vred no ta je na mreč de nar, moč, vpliv, ni ka kor pa ne so žit je, ki 
jo sood vi snost zah te va. Zato mo ra mo nujno spre me ni ti od nos do ustav nih na čel. 
Raz miš lja nje o sood vi sno sti zah te va bri sa nje meja med »le vi mi in de sni mi«, kjer 
gre za vsi lje no de li tev. Raz miš lja nje o sood vi sno sti zah te va gra di tev druž be kon sen-
za. Mož nosti sta dve: pot kon sen za ali ne mi ri in is ka nje kriv cev.

Mar jan LEKŠE, upo ko je ni no vi nar

Pra vil nost vsa ke prav ne ali živ ljenj ske od lo čitve je tre ba oce nje va ti s treh zor nih 
ko tov. Naj prej iz ling vi stič ne ga, saj je ling vi sti ka najb liž ja člo ve ku, pra vo pa je, kot 
je zi kov no izra ža nje, le del ling vi sti ke, ki mora stro go upo šte va ti ling vi stič na pra vi la. 
Nato z vi di ka lo gič nih pra vil in na kon cu še z vi di ka fi lo zo fije, ki je veda mo dro sti. 
Na ta na čin se je mo go če naj bolj prib li ža ti re sni ci in pri ti do naj bolj ših od lo či tev. 
Te me lji us tav ne ga in dr žav ne ga si ste ma so je zik in kon si stent no je zi kov no izra-
ža nje, člo vek in člo veš ko do sto jans tvo, člo ve ko va svo bo da in last nina. Je zi kov no 
izra ža nje kot us tav na ka te go ri ja, je zi kov no izra ža nje in je zik je naj moč nej še orož je. 
Zad nja in naj moč nej ša je be se da in usta va je pi sa na be se da.

V je zi kov nem izra ža nju so ključ ne pre seč ne mi sli. Če gra diš na na pač nih po-
dat kih ali na na pač nih pred po stav kah, na pre ma lo do miš lje nih pred po stav kah, se 
hi po te za zač ne rah lja ti ali se celo zru ši. Sa mou prav lja nje je emi nent na us tav na ka-
te go ri ja, ki ve lja tudi da nes. Gre za sa mou prav lja nje in sa mo vo de nje. No be den člo-
vek ne more pre ži ve ti, če samega sebe ne vodi. Se ve da je potrebno tudi so žit je in 
skup no delova nje. Us ta va nam omo go ča, da smo svo bod ni dr žav lja ni v svo bod ni 
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dr ža vi. Zato je po treb no spo što va ti ustavo, ki je dra go ce na pri do bi tev ter za go to viti 
nad zor nad vsemi tremi vejami ob la sti. Tu pa spet ne gre dru ga če kot z je zi kov nim 
pra vil nim kon si stent nim izra ža njem. Us tvar jal ci us ta ve so na re di li od lič no delo, a 
bi se mo ra li za ve da ti vseh po sle dic in v ustavi za go to vi ti tudi nad zor nad nje nim iz-
va janjem. Po treb no je po sta vi ti tudi pred nost ne na lo ge na eko nom skem po dročju, 
da bo ta lah ko pre živel. Sod na veja ob la sti pa mora biti de ležna naj več je kri ti ke, kaj ti 
go vo ra je o av to ri te ti. 

Lepo sla va JOVANIČ, upo ko je na zgo do vi nar ka

Na prvo me sto je tre ba po sta vi ti člo ve ko ve dolž no sti in pra vi co do dr ža vo tvor-
no sti, pra vi co do dela in bi val ne ga pro sto ra. Ena te melj nih pra vic pa je tudi pra vi ca 
do slo ven ske ga je zi ka v jav ni rabi, ki bi mo ra la ime ti pred nost pred an gleš kim je zi-
kom: »Slo venija ni podjarm lje na de že la, am pak je pro sto volj no pri sto pi la k Evrop-
ski uni ji. Po vsod po Slo ve ni ji mora biti naj prej na pis v slo venš či ni, po tem pa v ka-
te rem koli tu jem je zi ku«.

Dr. Velj ko RUS, aka de mik

Moj pris pe vek o raz mer ju med de lom in last ni no do kaj očit no od sto pa od dru-
gih pris pev kov. Res je si cer, da so soav tor ji v us tav ni tekst prev ze li ključ no tezo iz 
moje ga pris pev ka, namreč da je »delo te melj ni vir last ni ne, last ni na pa jams tvo za 
sa mo stoj no delo«, res pa je tudi, da ka snej ši tek sti nove slo ven ske us ta ve niso več 
ome nja li teze o sood vi sno sti med de lom in last ni no. Raz log za tako ra di kal no iz-
lo či tev teze o sim bio zi dela in last niš tva je bila med dru gim tudi moja od sot nost iz 
ka snej ših raz prav in vse več ji vpliv de sno us mer je nih kro gov v De mo su.

Naj po mem bnej ša po sle di ca iz lo či tve ome nje ne teze je bila v tem, da se je neo-
kor po ra ti vistč ni ok vir razprav lja nja, ki je dot lej pre vla do val, pre le vil v neo li be ral ni 
ok vir. Ni šlo samo za idej no preu sme ri tev v de sno, am pak tudi za spre mem bo no-
sil cev teh spre memb. V raz pra vah niso več pre vla do va li pi sa te lji in so cio lo gi, am-
pak kon ser va tiv ni ka to li ki, ki so se te sno po ve zo va li z ita li jan ski mi krš čan ski mi de-
mo kra ti in ne po sred no z Va ti ka nom. Tret ja spre mem ba je bila naj bolj po mem bna: 
izob li ko val se je De mos, ki je po me nil preo braz bo do te da nje ga druž be no-ci vil ne-
ga gi ba nja na če lu s pi sa telj skim druš tvom v po li tič no koa li ci jo novo na sta ja jo čih 
strank. Te so bile zain te re si ra ne pred vsem na de li tvi ob la sti, manj pa na preo braz bi 
slo ven ske druž be. Za nje raz mer ja med de lom in last niš tvom niso bila ključ na tema, 
prej uto pič ni os ta nek iz pre te klo sti. Po dru gi stra ni se mi zdi po mem bno pou da ri-
ti, da so cio lo gi in tudi pi sa te lji v tem ča su ni smo go vo ri li o vra ča nju na še druž be v 
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ka pi ta li zem, am pak le o li be ra li zaciji in de mo kra ti za ci ji ob sto je če ga re ži ma. S tem v 
zvezi so bila na ta pe ti vpra ša nja o po li tič nem plu ra liz mu, o člo ve ko vih pra vi cah in 
o ši ri tvi sa mou prav lja nja, kot po seb ne ob li ke in du strij ske de mo kra ci je, v po seb no 
ob li ko eko nom ske de mo kra ci je, se pra vi v de lav sko del ni čars tvo.

Po dob na sta liš ča so pre vla do va la te daj tudi med ju go slo van ski mi so cio lo gi. 
Sociali zem jim je po me nil pred vsem »os vo bo di tev dela«, se pra vi pre vla do dela nad 
ka pi ta lom, ki naj bi bila po gla vit ni cilj sa mou prav lja nja. Ju go slo van ske so cio lo ge 
Marx ni fas ci ni ral s po li tič no tezo o dik ta tu ri pro le ta ria ta in o uki ni tvi pri vat ne last-
ni ne, ki naj bi bila po goj za os vo bo di tev de lav ske ga raz re da, am pak z an tro po loš ko 
tezo o ka pi ta liz mu kot si ste mu, v ka te rem »mr tvo delo do mi ni ra nad ži vim«.

Ome ni ti mo ram tudi to, da so cial ni li be ra li zem ni smo is to ve ti li z neo-li be ra liz-
mom. Med tem ko je neo-li be ra li zem že te daj pro mo vi ral eno stran sko ši ri tev trž-
ne re gu la ci je in po tro šniš tva, smo so cio lo gi kri tično obrav na va li tako ime no va no 
»rei fi ka ci jo« (po pred me te nost) so dob nih družb, ki je bila zna čil na tudi za te da njo 
ju go slo van sko druž bo. V tem, da po sa mez nik os ta ja mezd ni de la vec, ujet v po tro-
šniš tvo, smo vi de li stič no toč ko med real-so cia liz nom in neo-li be ra liz mom. Z za-
go var ja njem teze o os vo bo di tvi dela, ka terega cilj naj bi bil oseb ni razvoj sle her ne ga 
de lav ca, smo bili prav za prav bli že Mou nie je ve mu in Koc be ko ve mu per so na liz mu 
kot pa neo li be ra liz mu. Ta ne ma te ria li stič ni li be ra li zem ozi ro ma per so na li zem je bil 
tudi ti sti most med pi sa te lji in so cio lo gi, ki nas je po ve zo val ves čas od Re vi je 57, 
prek Pers pek tiv in Prob le mov vse do Nove re vi je. 

Da nes bi tak šno vred nost no orien ta ci jo pi sa te ljev in so cio lo gov opre de li li kot 
post ma te ria li stič no. Za njo je zna čil no, da daje več jo te žo svo bo di kot ena ko sti in 
za ra di tega vidi v nes vo bod ni druž bi po pol no razvred no te nje kak šne ga koli ega-
li ta riz ma. Prav v tej toč ki je šlo ves čas tudi za dia me tral no nas prot je med po li ti-
ki in so de lav ci zgoraj ome nje nih re vij: med tem ko so po li ti ki pou dar ja li, da brez 
ena ko sti ni mo go če ure sni če va ti svo bo de, so pi sa te lji in so cio lo gi pou dar ja li, da je 
druž ba ena ko sti brez svo bo de ne kak šen »ter mi ten stadt« ozi ro ma kon cen tra cij sko 
ta bo riš če. V skla du s post-ma te ria li stič no orien ta ci jo je bilo tudi delo obrav na va-
no pred vsem kot an tro po loš ki pro ces oseb ne ga raz vo ja in ne zgolj kot eko nom ski 
pro ces proi zva ja nja in pris va ja nja. Isto ve lja tudi za za po slo va nje: pou dar ja li smo 
in te gra cij sko funk ci jo dela in ne samo nje go vo eko nom sko funk ci jo. In konč no: 
tudi funk ci jo pri vat ne last ni ne smo vi de li pred vsem v zaš či ti av to nom no sti dela in 
ne samo v zaščiti pri dob lje ne ga pre mo že nja. Pri vat na last ni na naj ne bi bila cilj po 
sebi, am pak le sreds tvo, s ka te rim se za go tav lja ne mo te no od vi ja nje de lov ne ga pro-
ce sa. Od tod tudi ge slo: to var ne de lav cem, šo le šol ni kom in bol ni ce zdrav ni kom. To 
ge slo smo ka sne je sku ša li uve lja vi ti tudi v pro ce sih last ni nje nja in de na cio na li za ci je 
s pou dar ja njem pri vi legi ra ne vlo ge (pred kup ne pra vi ce) no tra njih last ni kov. Toda 
to je že dru ga zgod ba.
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Če se vr nem k obrav na va ne mu us tav ne mu tek stu mo ram pou da ri ti, da je bis tvo 
tretjega dela pi sa telj ske us ta ve pa ra dig ma o te sni sood vi sno sti med de lom in last ni-
no. Prav ta vez med de lom in last niš tvom je bila v us ta vi iz leta 1993 od prav lje na. V 
tej ustavi si cer lah ko naj de te člen 66 in člen 67, ki za go tav lja ta zaš či to dela in last-
ni ne,ven dar pa ne opre de lju je ta nju nih med se boj nih od no sov. Na me sto sim bio ze 
med nji ma se po ja vi dr ža va, ki obe ma za go tav lja pa ter na li stič no zaš či to. 

Us tav no neo pre de lje na raz mer ja med de lom in last ni no so v zad njih dvaj se tih 
le tih na ko pi či la tako ve li ko kao tič nih prob le mov, da jih bo naj brž mo ra la re še va ti 
trda roka ob last nih or ga nov.

Dr. Ma ri jan PAVČ NIK, Prav na fa kul te ta Uni ver ze v Ljub lja ni

Splo šna oce na je lah ko krat ka. Pi sa telj ska us ta va je dra go ce no de ja nje, ki je tvor-
no ob li ko va lo pot do ve ljav ne us ta ve. Ned vom no je, da je in ten ziv no vpli va la na njo. 
Vpliv bi lah ko bil še več ji, če pi sa telj ska us ta va ne ka te rih vi di kov mo der ne us tav no-
sti ne bi spre gle da la. Pre se ne ča me, da je bilo skraj no šib ko for mu li ra no po glav je, ki 
se na na ša na sods tvo in še po se bej na us tav no sods tvo. O tem je bolj malo po ve da-
ne ga, če prav se je v ti stem ča su o tem že pre cej ve de lo. Na dru gi stra ni pa je se ve da 
tre ba ugo to vi ti, da ve ljav na us ta va ni iz ko ri sti la ne ka te rih zelo po mem bnih na stav-
kov, ki jih pi sa telj ska us ta va ima. Neiz ko riš čen je prob lem so cial ne dr ža ve, prob lem 
vo lil ne ga pra ga ni bil us trez no upo šte van in tudi prob lem par la men tar ne ga si ste ma 
je bil v pi sa telj ski us ta vi bis tve no bo lje re šen, kot je to v ve ljav ni us ta vi.

V pi sa telj ski us ta vi je tudi več for mu la cij, ki so v bis tvu kri ti ka prej ve ljav ne ure-
di tve, ne pa pred lo gi de con sti tu tio ne fe ren da. V ta kri tič ni del so di jo na pri mer 
do lo či la o od po kli cu skupš či ne na pod la gi splo šne ga re fe ren du ma; do lo či la o ši ro-
ko za sno va nem re fe ren dum skem od lo ča nju (spre mem ba us ta ve naj bi bila na pri-
mer mož na samo na te me lju re fe ren du ma) in do lo či lo o pred sed ni ko vi raz pu sti tvi 
skupš či ne (ali se na ta), ka dar to od nje ga zah te va pred sed nik skupš či ne (ali se na ta). 
Vse to je del hi sto rič ne ga kon tek sta, ki ga je tre ba kot ta ke ga upo šte va ti.

Po mem bno je, da je pi sa telj ska us ta va od pr la pot do no vih vi di kov ra zu me va nja 
us ta ve, na mreč do tega, da je us ta va tudi po stop kov ni akt. Mo der na us ta va ne to-
ta li zi ra ob li ke dr žav ne ob la sti, am pak to ob last vzpo stav lja kot prav no for mo, ki jo 
nato no sil ci ob la sti vse bin sko na pol nju je jo. Prav na for ma omo go ča prav no igro, ki 
te me lji na na če lu de li tve ob la sti (sku paj s si ste mom za vor in rav no ve sij). Po mem-
bna ni samo de li tev ob la sti. Prav tako po mem ben je tudi si stem za vor in rav no ve sij, 
ki pre pre ču je, da bi se de li tev spre vr gla v svo je nas prot je, v »deli in vla daj« (di vi de 
et im pe ra). Us ta va kot po stop kov ni akt omo go ča, da o za de vah, ki jih ima mo za le-
gi tim ne, od lo ča mo le gal no. Dru ga plat le gi tim no sti prek le gal no sti je strp nost do 
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le gal no spre je tih od lo či tev. Ti pi čen pri mer ne strp no sti je, vsaj z do lo če ne ga zor ne-
ga kota, za de va »iz bri sa nih«, ki jo vsi do bro poz na mo.

V pi sa telj ski us ta vi je naj ti več še ved no ak tual nih pred lo gov, ki so po mem bni de 
con sti tu tio ne fe ren da. Pi sa telj ska us ta va je pred vi de va la uved bo par la men tar ne ga 
si ste ma, med tem ko je tako ime no va na pod vin ska us ta va kot va rian to do puš ča la 
tudi me ša ni par la men tar no-pred sed niš ki si stem. Po mem bno je, da ima pi sa telj ska 
us ta va ne ka te re re ši tve, ki so bo lje za sno va ne kot v ve ljav ni us ta vi. Šib ka toč ka ve-
ljav ne us ta ve je ime no va nje mi ni strov, ki je v pri stoj no sti Dr žav ne ga zbo ra. Spor na 
je tudi in sti tu ci ja t.i. »za sli ša nja« pred la ga ne ga mi ni stra pred ime no va njem pred 
pri stoj no ko mi si jo Dr žav ne ga zbo ra. Pi sa telj ska us ta va je bila bolj živ ljenj ska in bolj 
v skla du s kla sič nim par la men tar nim si ste mom. Pred vi de va la je, da pred sed ni ka 
vla de ime nu je pred sed nik re pub li ke, ki nato na pred log pred sed ni ka vla de ime nu je 
tudi mi ni stre. Ta iz pe lja va je vse ka kor ena ti stih, ki jo ka že ob ugod ni pri lož no sti 
vklju či ti v Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je.

Čas mi ne do puš ča, da bi go vo ril še o dru gih pred lo gih de con sti tu tio ne fe ren da. 
Ome nim naj samo še ene ga. Pi sa telj ska us ta va še ni go vo ri la o Dr žav nem zbo ru, 
am pak je za ko no daj no telo oz na či la kot skupš či no, ob ka te ri je bil tudi se nat kot 
»pred stav niš tvo so cial nih, eko nom skih, kul tur nih in ob čin skih te les (or ga ni za cij, 
skup no sti ali us ta nov«). Če skupš či no pri mer ja mo z Dr žav nim zbo rom, je bila nje-
na bolj ša plat tako ime no va na pe tod stot na klav zu la, ki je na ka zo va la mož nost pe-
tod stot ne ga vo lil ne ga pra ga za vstop v za ko no daj no telo. V ve ljav no us ta vo je bilo 
do lo či lo o šti riod stot nem vo lil nem pra gu vklju če no še le leta 2000 (po zna nih za ple-
tih, ki jih je spro žil vo lil ni re fe ren dum de cem bra 1996). Re la tiv no vi sok vo lil ni prag 
kre pi so raz mer no pred stav niš tvo, ki te me lji na moč nej ših po li tič nih stran kah.

Se da nji Dr žav ni svet je več krat pred met kri tič ne obrav na ve; ne ka te ri so celo za 
to, da se mu us ta va odre če ali pa da se preob li ku je v zbor po kra jin, če bo spre jet us-
tre zen za kon, ki bo ure dil nji ho vo us ta nav lja nje. To vrst na raz prav lja nja ne mo re jo 
po te ka ti mimo pi sa telj ske us ta ve; stro kov na ute me lji tev je teht no opo zo ri la, da ne 
za doš ča zgolj nu me rič na ena kost, ki do bi va svoj odraz v skupš či ni (da nes v Dr žav-
nem zbo ru), am pak da je tre ba us trez no upo šte va ti tudi struk tur no se sta vo druž be, 
ki ima svoj glas v se na tu (v Dr žav nem sve tu). Če ob Dr žav nem zbo ru ni še se na ta ali 
sve ta (poi me no va nje ni bis tve no), je ohrom ljen si stem za vor in rav no ve sij, ki mora 
biti vgra jen v vsa ko vejo ob la sti (in ne le v raz mer ja med nji mi!).

Tu je še cela vr sta ob čut lji vih prav nih vpra šanj. Po mem bno je, kaj je pred met us-
tav ne, za kon ske in pod za kon ske tva ri ne. Če so ta na čel na vpra ša nja us trez no us tav-
no ure je na, se iz bolj ša ka ko vost us tav ne ga in prav ne ga ure ja nja. Kar za de va us tav-
no tva ri no, je tre ba pre gle da ti vsa ti sta me sta, na ka te rih us ta va samo na po tu je na 
za kon, ne da bi ga ka kor koli us mer ja la. Vča sih za doš ča jo že dve, tri na čel ne be se de 
(krat ko us tav no na če lo ali us tav ni stan dard), ki na ka zu je jo smer, v ka te ro naj gre 
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za ko no da ja lec. Zna či len pri mer je vpra ša nje vo lil ne ga si ste ma, ki je bilo v us tav nem 
be se di lu iz leta 1991 vse bin sko v ce lo ti neu smer je no. Za ple tom, ki so sle di li, bi se 
ne ma ra lah ko izog ni li, če bi ime li us trez no us tav no iz ho diš če. Kot že ome nje no, 
je pi sa telj ska us ta va to iz ho diš če vsaj de lo ma na ka za la. Stvar po seb ne ana li ze bi 
lah ko bila tudi pri mer ja va za pi sov te melj nih pra vic v pi sa telj ski us ta vi in za pi sov v 
ve ljav ni us ta vi. Ta ana li za bi bila za ni mi va zla sti na po droč jih pra vi ce do so cial ne 
var no sti in zdrav ja, last nin ske pra vi ce, eko nom skih raz me rij in pra vi ce de lav cev do 
uprav lja nja pod je tij. Če gle da mo s sta liš ča so cial ne dr ža ve, je bila na teh po droč jih 
pi sa telj ska us ta va moč nej ša, kot je ve ljav na.

Ve lik prob lem, ki ga pi sa telj ska in ve ljav na us ta va ni sta raz re ši li, je hie rar hič na 
moč za ko na. Ali ima jo vsi za ko ni ena ko prav no ve lja vo ali ka že ne ka te re iz lo či ti in 
jih us tav no opre de li ti kot hie rar hič no moč nej še? Prob lem so, re ci mo, or gan ski za-
ko ni, ki jih poz na fran co ska us ta va. Pri nas se je prob lem po ja vil, ko smo še ne dol go 
tega na hi tro do bi li Ka zen ski za ko nik Re pub li ke Slo ve ni je. Je res do pust no, da se 
tako po mem ben akt, kot je za ko nik, sprej me tako re koč od da nes na ju tri? Ver jet no 
bi bilo tre ba v ta kih pri me rih pred vi de ti bolj kva li fi ci ra no pro ce du ro, bolj kva li fi ci-
ra no ve či no in s tem do se či, da bi bili za ko ni ob li ko va ni bolj ka ko vost no.

Isto ve lja za prob lem pod za kon skih ak tov. Tu bi se lah ko zgle do va li po nemš kem 
te melj nem za ko nu, ki izrec no zah te va, da mora par la ment ob li ko va ti pod za kon ski 
pro gram, ki ga vla da po drob ne je iz pe lju je. Pri nas je to del no re še no z Za ko nom o 
vla di; po svo ji na ra vi je to nes por no tva ri na, ki bi so di la v us ta vo.

Kljub ve li kem in vse stran skem po me nu pi sa telj ske us ta ve ni mo go če spre gle da ti, 
da je na ne ka te rih po droč jih ne toč no za čr ta la us tav no ure di tev. Ti pi čen pri mer je 
lo kal na sa mou pra va. Za mi sel o či stem sa moor ga ni zi ra nju je spre gle da la, kot ugo-
tav lja pro fe sor Šmi dov nik, da »lo kal na sa mou pra va ne pred stav lja zgolj lo kal nih 
skup no sti sa mih po sebi, pač pa mora biti vsa ka po se bej in sti tu cio na li zi ra na z dr-
žav nim ak tom, s ka te rim je us ta nov lje na, in so ji s tem priz na ne ka ko vo sti in po-
lo žaj lo kal ne sa mou prav ne skup no sti«. Dr ža va je svo je vr sten nad si stem, v ok vi ru 
ka te re ga de lu je jo po sa mez ni pod si ste mi. V na ra vi raz mer ja med dr ža vo in lo kal no 
sa mou pra vo je, da us ta va opre de lju je bis tve ne ele men te sa mou prav no sti, ki ima jo 
us tav no vars tvo in jih po drob ne je iz pe lju je za ko no da ja lec.

Pi sa telj ska us ta va je pod pr la in s pream bu lo tudi od pr la mož nost no ve ga ra zu-
me va nja us tav nih be se dil. Gre zla sti za ti sto ra zu me va nje, ki gra di na osred njo sti 
člo ve ko ve ga do sto jans tva in na člo ve ko vem od go vor nem rav na nju do po koj nih, so-
lju di, na ra ve in pri hod njih ro dov. Us tav no so diš če se je na ne ka te re od teh pou dar-
kov že od zva lo, nes por no pa je tu še ve li ko us tvar jal nih mož no sti. Bis tve no se bodo 
po ve ča le še le te daj, ko bo us tav no so diš če ra di kal no raz bre me nje no, in hkra ti tudi 
te daj, ko bodo red na so diš ča bolj po go sto zah te va la pre so jo us tav no sti za ko nov. Do 
se daj je bilo teh zah tev le malo, do bro pa vemo, da so lah ko zah te ve te vr ste med 
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naj bolj po mem bni mi, saj gre za vpra ša nja us tav no sti, ki na sta ja jo v kon kret nih pri-
me rih in ob njih. Us ta va, kot in ter pre ta tiv ni akt, nam od pi ra še obi lo mož no sti in 
pi sa telj ska us ta va je tu lah ko dra go ce na spod bu da.












